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ontas equilibradas, gestão 
arrojada, mas cuidadosa com 
o nosso patrimônio, parcerias 
e acordos promissores – firma-
dos de modo a minimizar ou 

eliminar a contrapartida financeira dos 
associados – e, sobretudo, perseverança 
para superar as dificuldades no cumpri-
mento da proposta de modernização 
dos nossos cartões postais: Clube, Hípi-
ca e portarias. Com orgulho, podemos 
dizer que essas medidas exitosas têm 
sido a marca desta administração.

Importante destacar que apostamos 
nos nossos projetos de médio e longo pra-
zos sem, em nenhum momento, descuidar 
das tarefas corriqueiras que garantem a 
segurança e a qualidade de vida de todos.

Na Assembleia Geral de 6 de janeiro, 
por ampla maioria, foram aprovados 
o Orçamento e o Plano Diretor para o 
exercício de 2019. Pudemos relatar aos 
proprietários que as receitas operacio-
nais atingiram, no final do ano, um to-
tal de R$ 17,5 milhões – um aumento 
de 11,89% em relação a dezembro de 
2017, incluindo a recuperação judicial. 
As despesas realizadas em 2018 soma-
ram R$ 16,1 milhões – uma redução de 
9,41% em relação a 2017. Tivemos um 
superavit de R$ 1,3 milhão. Esse mon-
tante, somado ao deixado pela adminis-
tração anterior, indica que fechamos o 
ano com R$ 1,7 milhão em caixa.

Apesar do saldo positivo, o ano foi re-
cheado de surpresas que culminaram em 
gastos inesperados. Tivemos despesas 
consideráveis, por exemplo, para resolver 
problemas com oscilações de energia, 

Branco. Nessa mesma linha, o documen-
to prevê a aquisição de mais dez câme-
ras de monitoramento a serem fixadas 
em pontos estratégicos do Residencial.

Na área de meio ambiente, o Plano 
Diretor indica o início dos estudos para a 
criação, na Porta do Sol, da Área de Sol-
tura de Pássaros, proposta pelo nosso 
diretor de Meio Ambiente, Gabriel Biten-
court. Ele explica que trazer aves para o 
Residencial, além de reforçar o respeito 
ao meio ambiente, auxilia na dispersão 
de sementes, pela polinização, que re-
sulta na recomposição florística. Gabriel 
lembra que 90% das plantas precisam 
dos pássaros para polinizar. O Plano 
Diretor ainda prevê estudos para o de-
sassoreamento dos lagos da Hípica e do 
Clube, reestruturação do laboratório da 
Estação de Tratamento de Água (ETA) e 
o início da readequação do playground. 

Para finalizar, é importante sempre 
ressaltar que a Diretoria da Apaps tem to-
do o suporte do Conselho Deliberativo e 
empenho dos nossos trabalhadores para 
a concretização dos projetos. Com o apoio 
incondicional dos diretores e dos associa-
dos que nos ajudam voluntariamente com 
ideias e ações, temos o incentivo de que 
precisamos para colocar em prática nos-
so projeto que objetiva, tão somente, fa-
zer da Porta do Sol um modelo de núcleo 
residencial para todo o País.
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manutenção da cabine primária, câmeras 
e nobreaks, readequação do playground 
do Clube, instalação de para-raios nas 
Portarias 2, 4 e 5, reparos em máquinas 
pesadas, além da manutenção dos pré-
dios da Administração e do Restaurante.

No que diz respeito ao Plano Diretor, 
o documento prevê providências impor-
tantes que vão ao encontro de antigas 
reivindicações dos associados. Algumas 
dessas intervenções resultarão em mais 
qualidade no abastecimento de água, 
diversificação de projetos voltados ao 
meio ambiente, melhorias na acessibili-
dade e, principalmente, mais segurança.

Está prevista a compra de geradores de 
energia para uso nas Portarias 1 e 2 e no 
Centro de Operações Especiais. O nosso 
sistema de controle de acesso, que serve 
de referência para outros centros residen-
ciais de alto padrão, gerencia a movimen-
tação mensal de cerca de 170 mil passa-
gens pelas nossas cinco portarias. É um 
movimento considerável e daí podemos 
deduzir que a segurança dos moradores 
e a preservação do patrimônio depen-
dem da eficiência do controle de acesso.

A iluminação da pista de caminhada, 
das quadras de tênis e o calçamento do 
estacionamento do Clube são outras inicia-
tivas previstas e descritas no Plano Diretor. 
As obras devem ser iniciadas em breve e, 
com certeza, trarão mais conforto e amplia-
rão as alternativas de lazer dos moradores.

Outra medida que consta no Plano Di-
retor, e que será tomada com o objetivo 
de ampliar a segurança, é a instalação de 
barreira de fibra óptica na divisa da rua 
Pedro Alexandrino com a Rodovia Castelo 

Francisco Venturi Regis
Presidente da Diretoria Executiva da 
Apaps - Associação dos Proprietários 
Amigos da Porta do Sol
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alugam chácaras na Porta do Sol e 
não respeitam a Lei do Silêncio. Os 
moradores Carlos Alberto, Gabriel 
da Silva, Bento Takahashi, João 
Maurício e Elisa Banno relataram 
muitos abusos desse tipo cometi-
dos nas festas de final de ano.

O Regimento Interno da Apaps 
proíbe o aluguel de chácaras para 
festas. O Departamento de Segu-
rança da Apaps intensificou a fis-
calização dessas ocorrências e já 
começou a punir os responsáveis. 
(Leia matéria na pág. 6)

Notas
Por MArCoS CAPITÃo  / foToS: MArCoS CAPITÃo

om a presença de mais de 
100 associados, a Assem-
bleia Geral Ordinária da 
Apaps, realizada em 6 de 
janeiro, aprovou por am-

pla maioria o Orçamento e o Plano 
Diretor para o exercício de 2019. O 
Orçamento compreende todo o re-
curso arrecadado pelo Residencial 
e como ele será empregado. O Pla-
no Diretor prevê investimentos nas 
áreas de Social e Esportes, Seguran-
ça, Meio Ambiente, Estação de Tra-
tamento de Água (ETA), Tecnologia 
da Informação (TI), Frotas e Hípica. 
O valor do rateio de despesas, a 
partir de fevereiro de 2019, passou 
de R$ 603,24 para R$ 628,03.

ASSUNTOS GERAIS
Na parte final da assembleia, du-
rante as discussões dos assuntos 
gerais de interesse dos associados, 
prevaleceram as reclamações sobre 
queima de fogos 
no Residencial, 
ações de comba-
te ao mosquito da 
dengue, desres-
peito aos limites 

C
de velocidade nas ruas e, principal-
mente, a perturbação do sossego 
por proprietários que insistem na 
prática ilícita de alugar suas cháca-
ras para festas nos finais de semana.

ALGAzARRAS
As maiores reclamações, todavia, 
ficaram por conta das algazarras 
promovidas por desordeiros que 

assembleia Geral 
aprova orçamento
e plano Diretor
outros assuntos importantes também foram discutidos

A ASSEMBLEIA 
discutiu 

reclamações 
constantes no 

Residencial, como 
perturbação do 

sossego
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Notas
Por MArCoS CAPITÃo  /  foToS: MArCoS CAPITÃo e IluSTrATIvAS

Projeto Repartir foi cria-
do em 2016 com a pro-
posta de integrar a Porta 
do Sol em ações de apoio 

a entidades beneficentes de Mairin-
que. Por meio dessa iniciativa, o as-
sociado tem a oportunidade de des-
tinar frutas, verduras e legumes pro-
duzidos em suas propriedades para 
as instituições do município. As doa-
ções também incluem ovos, leite, gu-
loseimas, além de material didático, 
livros infantis, produtos de higiene e 

demais objetos fáceis de transportar.
Com o tempo, o clube de tricô 

Tramas do Bem foi inserido no Pro-
jeto Repartir. Suas voluntárias minis-
tram, semanalmente, aulas de tricô 

e crochê, com a proposta de incenti-
var a integração dos associados nos 
projetos de cunho social da Apaps. 

Participe das atividades e seja 
um voluntário! Além de ajudar na 
confecção de novas peças, é uma 
oportunidade de confraternização 
entre vizinhos e amigos. O grupo de 
tricô e crochê reúne-se às terças e 
sextas-feiras, das 15h às 18h, na Sa-
la Clarice Lispector. Interessados em 
fazer parte da equipe podem procu-
rar a recepção do Clube.

Projeto rePartir
atende entidades 
beneficentes
Ajuda ao próximo e confraternização entre amigos 
e vizinhos são marcas do programa

o

TrAMAS Do
BEM está inserido no 
Projeto Repartir. As 

voluntárias ministram, 
semanalmente, aulas 

de tricô e crochê

as doações também 
incluem ovos, leite, 
guloseimas, além de 
material didático, livros 
infantis, Produtos de 
higiene e demais objetos 
fáceis de transPortar

6  |  REVISTA PORTA DO SOL



8  |  REVISTA PORTA DO SOL    REVISTA PORTA DO SOL  |  9   

Estatísticas

principais ocorrências
de janeiro a dezembro de 2018

(infrações do regulamento interno)

5
5
7

10
11
13
15
17
18
18
19

Desperdício de água
Furto solucionado

Apoio manutenção
Vistoria em árvores

Acid. de trâns. c/ vítima
Porte de entorpecentes

Danos patrimoniais
Pânico 9

Furto
Apoio PM

Atendimento SAP
Vandalismo

Foco de incêndio
Apoio visitante

Acid. de trâns. s/ vítima
Desinteligência

Vistoria de animais
Acidente pessoal
Veículo suspeito
Captura animal

Averiguação de residência
Averiguação de suspeito

Veículo suspeito
Caso clínico

Pertubação não constatada
Apoio resgate

Apoio Clube
BRI

Disparo de alarme
Apoio portaria
Apoio escolar

Comunicação de fatos
Portão aberto

Orientação regulamento
Apoio proprietário

21
24

67
74

103

241
249

264
292

326
388

417
530

1.224
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multa
pesaDa

e
stamos apurando, com o má-
ximo de rigor, todas as denún-
cias de algazarras, desrespei-
to à Lei do Silêncio e descum-

primento do nosso Regulamento In-
terno. Os infratores serão adverti-
dos, multados e estarão sujeitos até 
a sanções mais graves”, garante Jo-
sé Alexandrino de Souza Filho, dire-
tor de Segurança e Obras da Apaps.

A advertência de Alexandrino 
diz respeito a uma série de recla-

mações feitas por associados que, 
principalmente no período das fes-
tas de final de ano, experimentaram 
toda a sorte de contrariedades por 
conta de grupos que alugaram chá-
caras para confraternizações. Mui-
tas dessas festas se estenderam por 
toda a madrugada, com música em 
alto volume e queima de fogos.

No início de 2019, em notas enca-
minhadas ao Serviço de Atendimen-
to ao Proprietário (SAP) da Apaps, al-

guns moradores chegaram a anun-
ciar que procurariam outro lugar pa-
ra morar caso o problema persistisse.

Na Assembleia Geral do dia 6 de 
janeiro, realizada no Residencial 
para aprovar o Orçamento e o Pla-
no Diretor, diversos associados re-
clamaram de proprietários que in-
sistem em alugar suas chácaras nos 
finais de semana. Os mais incomo-
dados voltaram a dizer que estão 
inclinados, até, a vender suas pro-
priedades na Porta do Sol e procu-
rar um lugar cuja vizinhança respei-
te a legislação e permita um am-
biente mais tranquilo para morar.

O diretor de Segurança e Obras, 
no entanto, reiterou que a Apaps vai 
empregar todos os recursos para ga-
rantir a tranquilidade dos morado-

Segurança
Por MArCoS CAPITÃo  /  foToS: MArCoS CAPITÃo e IluSTrATIvA

a quem DesCumprir
lei Do silÊnCio
Além das advertências previstas 
no regulamento, a Polícia Militar 
poderá ser acionada

apaps promete

resolver esse problema de uma vez 
por todas”, disse Alexandrino.

Segundo as medições feitas com 
o decibelímetro pelo Departamen-
to de Segurança, a intensidade do 
som permitida no Residencial no 
período diurno é de 50 decibéis e, 
no período noturno, 45 decibéis, 
de acordo com a tabela da Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). Alexandrino esclarece que 
a primeira multa é de R$ 1.006,76 
e, no caso de reincidência, o valor 
dobra. “É preciso deixar claro que a 
nossa intenção não é multar, mas 
sim manter a paz dentro do Residen-
cial e garantir o sossego que o mo-
rador merece e tem direito”, afirma.

Quando verificar qualquer abu-

so, o associado deve fazer conta-
to com a Central de Segurança da 
Apaps pelos telefones (11) 4708-1364, 
(11) 4246-6464 ou (11) 4246-6463. 

O operador irá atender e enviar 
uma viatura para fiscalizar o local e 
ver se há descumprimento do Re-
gulamento Interno.

A APAPS vai 
empregar todos 
os recursos 
para garantir a 
tranquilidade 
dos moradores

res. “Vamos aplicar 
advertências, mul-
tas pesadas e, se 
for preciso, pedi-
remos o apoio da 
Polícia Militar para 

10

25
27
30

51

77
78
82

123
128

SE for NEcESSárIo, 
será pedido o apoio 

da Polícia Militar para 
resolver o problema
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Capa/Equoterapia

pesar do balanço positivo 
contabilizado na passagem 
do seu terceiro ano de ati-
vidades, comemorado em 
28 de fevereiro, a equo-
terapia da Hípica da Por-
ta do Sol sente aquele gos-
tinho de “eu poderia fazer 

mais”. Hoje, 22 alunos da Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Mairinque são beneficia-
dos por esse serviço, mas até as ár-
vores e os gansos do Residencial sabem 
que o número poderia ser bem maior.

A fauna e a flora portassolenses, 
sem esquecer do reino mineral, tam-
bém têm ciência de que os 22 alunos 
da Apae são beneficiados, tão somente, 
pela sensibilidade e o altruísmo de 22 
madrinhas e padrinhos que financiam as 
sessões de terapia de cada paciente na 
pista de treinamento da Hípica. Apenas 
por isso o serviço tem continuidade.

Essa informação é do conheci-
mento de todos, mas é sempre bom 
explicar que cada aluno da Apae, 

Por MArCoS CAPITÃo  /  foToS: MArCoS CAPITÃo
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do Residencial
Padrinhos e madrinhas da equoterapia: graças às contribuições 

mensais dos associados, 22 alunos da Apae de Mairinque são 
beneficiados pelo projeto e testemunham uma evolução extraordinária

A beneficiado pela equoterapia, é 
apadrinhado por um associado da 
Apaps que, mensalmente, contri-
bui para bancar o tratamento. O di-
nheiro é debitado juntamente com 
o rateio de despesas do Residencial.

Relação mágica
Fábio Rogério Riskallah, o Fabinho, pre-
sidente da Apae de Mairinque, emo-
ciona-se cada vez que explica o papel 
da equoterapia no dia a dia das crian-
ças. “Nós, que convivemos com elas, 
podemos falar como essa relação má-
gica com os cavalos muda para me-
lhor e para sempre o estado de saú-
de, o ânimo e dá mais alegria de viver 
a todas elas. Eu volto a dizer: esses 
padrinhos abnegados da Apaps são 
verdadeiros anjos para as crianças”.

A psicóloga Renata Russo Reis La-
vini Crevatin, especialista em equo-
terapia e responsável pelas ativida-
des com as crianças da Apae na Hípi-
ca, relata que os benefícios aparecem 
logo depois de poucas sessões. Conta 

que os alunos – crianças, jovens e até 
adultos – chegam medrosos, insegu-
ros, assustados com as pessoas e com 
tudo e não demora muito para que o 
contato e a proximidade com os cava-
los comecem a fazer efeito.

Conforme relata, os benefícios in-
cluem equilíbrio, coordenação moto-
ra, estimulação auditiva, tátil e visual, 
ganho de tônus muscular e, principal-
mente, integração com a família, ami-
gos e mais facilidade no aprendizado.

Madrinhas dão
testemunho dos benefícios
A pedagoga Elotisa Maria otávia Gar-
cia, que há 23 anos é proprietária de 
uma chácara na rua Fagundes Varela, 
tem orgulho de dizer que é madrinha 
da equoterapia da Porta do Sol des-
de 2016, quando o projeto teve iní-
cio. Como pioneira, gosta de lembrar 
que é uma das primeiras frequenta-
doras da Hípica, onde participava de 
aulas de equitação e competições.

Elotisa conta que foi apresenta-

Os anjosElotisa
Maria
otávia 
Garcia

Sandra 
rochacátia

cristina
revitte
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da ao projeto pelo gerente social da Hípi-
ca, Francisco Zambrana. “Ele me expli-
cou como funcionava o trabalho com as 
crianças excepcionais, a interação com 
os cavalos e me convidou para ser madri-
nha. Aceitei na hora e contribuo, até ho-
je, com prazer, pois o alcance dessa te-
rapia é muito grande”, diz a pedagoga.

No entender da associada, o valor da 
contribuição mensal é muito pequeno 
se comparado aos resultados obtidos 
com o tratamento. Ela convida a todos 
os associados para conhecer, participar 
e tornar-se padrinhos e madrinhas.

Capa/Equoterapia

 “Os meninos e meninas chegam 
tristes, cheios de medo e inseguran-
ça, e não demora muito para serem 
transformados em crianças esper-
tas, mais alegres e amorosas. A con-
vivência com os animais tem um po-
der extraordinário”, declara.

Sandra rocha é executiva de Recur-
sos Humanos em uma indústria quími-
ca de São Paulo e vem todo final de se-
mana para a Porta do Sol, onde, há 12 
anos, tem uma chácara na rua Osório 
Duque Estrada. Tem orgulho de di-
zer que é madrinha da equoterapia 

Heitor é um bebê com mui-
ta limitação de fala e movi-
mentos. Na relação amorosa 
com os cavalos, aprendeu a 
sorrir e dá todas as mostras 
que passou a enxergar co-
res, flores e tudo de bom 
que a natureza oferece.

Nessa extraordinária tra-
vessia pela neblina do autis-
mo, das síndromes, das pa-
ralisias, das atrofias e dos 
alheamentos, mais crian-
ças da Apae de Mairinque 
aguardam uma vaga na van 
que todas as segundas-fei-
ras traz o grupo para a Hí-
pica da Porta do Sol. Preci-
sam só de um padrinho ou 
de uma madrinha que lhes 
dê essa oportunidade.

Os três Lucas, os adolescentes 
Lucas Freitas, Lucas Diniz e Lucas 
Gomes tornaram-se amigos nas 
sessões de equoterapia da Por-
ta do Sol. Chegaram assustados 
para o primeiro contato com 
os cavalos, há três anos, quan-

Cavalgada supera limitações e deixa a vidamais colorida

do o projeto teve início. Fran-
cisco Zambrana Júnior, geren-
te da Hípica, lembra que os ra-
pazes pouco falavam e a intera-
ção com as pessoas e com o am-
biente praticamente não existia.

Zambrana relata que a mudan-
ça ao longo dos anos foi surpreen-
dente. “Hoje são pessoas mais 
alegres, de bem com a vida, re-
lacionam-se com os demais alu-
nos e, principalmente, ganharam 
mais equilíbrio e cavalgam com 
muita segurança”, diz o gerente.

da Hípica desde que tomou conheci-
mento do serviço no Residencial.

“É impossível não se encantar 
com esse tratamento que traz tantos 
resultados positivos às crianças com 
deficiência. Em poucas sessões elas 
mostram progressos incríveis: che-
gam inseguras, não conseguem nem 
parar em cima do cavalo, mas logo 
ganham confiança, tornam-se mais 
sociáveis e felizes”, relata a executiva.

Sandra explica que já conhecia os 
benefícios da equoterapia antes de o 
serviço ser implantado na Hípica da 

Porta do Sol. Conta que a empresa 
em que trabalha, em São Paulo, faz o 
apadrinhamento de crianças com de-
ficiência que são atendidas pelo Cen-
tro de Equoterapia Araçatuba, locali-
zado na cidade com o mesmo nome.

“Convido o pessoal da Porta do Sol a 
dar um pulinho na Hípica, às segundas-
feiras, para conhecer o projeto, conver-
sar com os pais e a fazer parte desse 
grupo de padrinhos e madrinhas que 
ajudam a manter viva a equoterapia no 
nosso Residencial. Não há quem não se 
emocione com o amor daquelas crian-

ças pelos cavalos. Além disso, os pró-
prios animais envolvidos na terapia mu-
dam o comportamento e aprendem a 
amar as crianças”, testemunha Sandra.

Paulistana da Freguesia do Ó, a 
farmacêutica cátia cristina revit-
te há um ano é proprietária de uma 
chácara na rua Fernando Pessoa. Ex-
plica que, quando chegou no Resi-
dencial, foi conhecer a Hípica e aca-
bou se apaixonando pela equotera-
pia. Segundo ela, ao acompanhar o 
tratamento, surpreendeu-se com 
a melhora do estado de saúde das 

crianças logo após algumas sessões.
“Vi meninos e meninas que não 

conseguiam nem se manter em cima 
dos cavalos. Depois de poucas sema-
nas, essas crianças cavalgavam sozi-
nhas apenas com o acompanhamen-
to de perto pela monitora”, explica a 
associada. “Os moradores deveriam 
conhecer essa iniciativa, que é barata e 
traz muitos resultados positivos, mesmo 
porque a gente gasta dinheiro com tanta 
besteira e não imagina que com tão pou-
co consegue diminuir o sofrimento de 
várias pessoas”, pondera.

Lucas Freitas, 
Lucas Diniz e 
Lucas Gomes

Heitor

O garoto Henzo é outro 
exemplo do sucesso da re-
lação com os animais. To-
dos lembram que o me-
nino chegou travado, mal 
andava, falava pouco e era 
uma criança com muitas di-
ficuldades motoras. Basta-
ram poucos meses para ele 
ganhar firmeza nas penas, 
equilíbrio em cima do cava-
lo e muita vontade de sorrir 
e curtir a vida com alegria.

Henzo
Evolução semelhante teve 
Rafael, 35 anos, outro alu-
no que frequenta a Equo-
terapia desde o início do 
projeto. Os monitores e 
funcionários da Hípica re-
latam sua evolução. Con-
tam que ele falava com di-
ficuldade e precisava de 
muita ajuda para subir no 
cavalo. Obstáculos que fi-
caram no passado.

Rafael
Desconfiança e mau humor 
eram as marcas registradas 
das meninas Tatiane e Ema-
nuelle. Segundo as monito-
ras, quando chegaram pa-
ra a primeira sessão pouco 
falavam, negavam-se a se 
aproximar dos cavalos e a 
interagir com as pessoas. A 
mudança foi notável. Assim 
que chegam para os exer-
cícios, hoje, beijam e abra-
çam todo mundo, estão 
sempre sorridentes e cha-
ma a atenção o carinho 
dispensado aos cavalos.

Tatiane e
Emanuelle
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Porta do Sol continua a 
surpreender pela força 
da sua biodiversidade. 
No início de 2019, a pre-
sença de um jacaré co-
locou trabalhadores e 
frequentadores da Hípi-
ca em polvorosa. O réptil 

– ainda filhote, mas com cerca de 50 
centímetros de comprimento – foi en-
contrado tomando sol, tranquilamente, 
em uma poça d’água junto à estrumeira.

Capturado pelos bombeiros do 
Residencial, o ilustre visitante foi co-
locado em uma gaiola e levado até 
o lago da Captação 2, onde foi solto 
para tomar posse do novo habitat.

QUALIDADE AMBIENTAL
Gabriel Bitencourt, diretor de Meio 
Ambiente da Apaps, identificou o 

Meio Ambiente
Por  MArCoS CAPITÃo   /   foToS: MArCoS CAPITÃo e IluSTrATIvA

ONÇA, GAvIãO
E ANIMAIS ExóTICOS
O diretor de meio ambiente da 
Apaps lembra que, nos cinco quilô-
metros quadrados de matas do Re-
sidencial, as câmeras de vigilância já 
registraram a presença de animais 
como a suçuarana, conhecida co-
mo onça parda, e o gato-do-mato. 
Gabriel conta que o Clube de Ob-
servadores de Aves da Porta do Sol 
(Coaps) tem fotos incontáveis de 
espécies exóticas de pássaros, como 
tucano-de-bico-verde, maritaca, ga-
vião-pega-macaco e o biguatinga.

Informada sobre a descoberta do 
jacaré filhote na Hípica, a bióloga Ka-
ren Castelli, consultora ambiental da 
Apaps, avaliou que o bicho tem boas 
chances de se adaptar ao novo habi-
tat, no lago da Captação 2. Segundo 
ela, diferentemente dos mamíferos, 
os répteis não costumam ter suporte 
parental, ou seja, desde o nascimen-
to não recebem cuidados da mãe e 
são animais que vivem bem tanto 
em grupos como individualmente.

animal como um jacaré-de-papo
-amarelo (Caiman latirostris). Acre-
dita que ele pode ter sido baldeado 
dos rios da região pela força das 
enxurradas, mas não descarta a 
hipótese de o bicho ser nativo dos 
mananciais da Porta do Sol, uma 
vez que, no local, ele encontra boas 
condições de abrigo e alimentação.

Segundo o diretor, há relatos de 
funcionários que afirmam ter visto 
jacarés adultos, com cerca de dois 
metros de comprimento, às margens 
dos pontos de captação de água do 
Residencial. De qualquer forma, co-
mo atesta Gabriel, a presença desses 
indivíduos nos lagos é um indicativo 
da boa qualidade ambiental que se 
mostra pela pureza do ar e pela ri-
queza da fauna e da flora local.

Jacaré-de-papo-amarelo
é morador do residencial
o animal vive no lago da Captação 2 e não oferece riscos

Ela concorda com Gabriel nas hi-
póteses de que o animal pode ter 
sido trazido pela enxurrada e que tal-
vez existam outros. A consultora tam-
bém afirma que, ainda que solitário, 
o jacaré tem condições de perma-
necer na área por toda a vida, sem 
nenhum problema, e acrescenta que 
eles se alimentam de peixes, aves, 
morcegos e até mesmo de cobras, 
podendo viver entre 50 e 70 anos.

Karen informa que, segundo o 
Instituto Chico Mendes de Conser-
vação da Biodiversidade (ICMBio), 
a espécie ocupa rios, mangues e 
áreas alagáveis na Argentina, Bolívia, 
Brasil, Paraguai e Uruguai. No Brasil, 
o jacaré-de-papo-amarelo é encon-
trado nos biomas Cerrado, Caatinga, 
Mata Atlântica e Pampas, sendo 
que mais de 70% de sua distribuição 
global está no território brasileiro.

RISCOS
A bióloga faz questão de ressaltar que 
a presença do animal na Porta do Sol 
está longe de ser um problema ou um 
risco para moradores e trabalhado-
res, pois eles são calmos e vivem a 
maior parte do tempo na água.

O importante, segundo Karen, é 
respeitar o jacaré e seu habitat, pois 
se não houver perturbação por par-
te dos humanos, o risco de acidentes 
é praticamente nulo. Ela argumen-
ta, ainda, que por terem as patas 
curtas, não andam grandes distân-
cias e o isolamento do local onde foi 
colocado já irá resolver a questão.

A variedade de espécies nativas, 
no entender da consultora, é uma 
evidência da qualidade da água, do 
ar e da vegetação da Porta do Sol. 
Ela conclui que essa diversidade 
caracteriza o ambiente como um 
refúgio da vida silvestre da re-
gião, pois, com o desmatamento 
do entorno, as áreas verdes do 
Residencial tendem a ser o abrigo 
natural das espécies.

a
o fILhoTE de

jacaré foi capturado 
pelos bombeiros, 

colocado em uma gaiola 
e levado até o lago da 
Captação 2, onde foi 

solto para tomar posse 
do novo habitat
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Por  MArCoS CAPITÃo   /   foToS: MArCoS CAPITÃo

Acessibilidade
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D
evido à sua infraes-
trutura privilegiada, 
autonomia na cap-
tação e distribuição 
de água, guarnição 

própria de segurança, equipes de pa-
vimentação de ruas e manutenção 
de áreas públicas, pintura, roçagem 
e podas de árvores, além de estar in-
serido numa área de 16 milhões de 
metros quadrados que abriga, ainda, 
um rico santuário ecológico, o Resi-
dencial Porta do Sol dá motivos de 
sobra para ser lembrado como “a ci-
dade onde as coisas funcionam”.

Para que tudo dê certo, no en-
tanto, muitos desafios precisam 
ser superados diariamente. As vi-
tórias da Apaps são creditadas ao 
empenho do seu quadro de funcio-
nários, à eficiência das novidades 
tecnológicas e à experiência adqui-
rida em décadas de erros e acertos.

que foi um grande desafio atender às 
demandas de acesso da Porta do 
Sol, considerado um dos maiores nú-
cleos residenciais da América Latina.

“A Infox tinha dois desafios: um 
era implementar um procedimento 
que proporcionasse agilidade e maior 
controle, integrando todas as porta-
rias; outra missão era capacitar toda 
a equipe para o uso dessas tecnolo-
gias, de maneira eficiente e segura. 
Fico feliz que nossa solução tenha 
obtido o sucesso esperado e atingido 
a satisfação do cliente”, comemora.

CARTãO DE pROxIMIDADE
E CóDIGO DE ACESSO
Foram fornecidos aos moradores car-
tão de proximidade e a possibilidade 
de digitação de um código de acesso, 
liberado mediante cadastramento na 
Administração. O procedimento dos 
visitantes e prestadores de serviço 

Modelo de gestão exitosa na Por-
ta do Sol, por exemplo, está no sis-
tema de controle de acesso às suas 
dependências, afinal, trata-se de 
gerenciar a movimentação mensal 
de cerca de 170 mil passagens pe-
las cinco portarias do Residencial. A 
circulação nas áreas comuns inclui 
moradores, visitantes, caseiros, pres-
tadores de serviço, entregadores de 
delivery etc. Como já deu para ima-
ginar, a integridade do patrimônio 
e dos moradores está diretamente 
ligada à eficiência desse controle.

O sistema que faz o monitoramen-
to na Porta do Sol foi instalado pela 
empresa Infox, especializada em con-
trole e segurança de núcleos residen-
ciais. A Infox também é responsável 
pelo treinamento dos operadores e 
consultoria técnica permanente.

Bruno Martins, consultor comercial 
da Infox e especialista na área, afirmou 

Segurança e controle
passam pelo sistema
De acesso ao ResiDencial
equipamentos gerenciam a movimentação mensal de cerca
de 170 mil passagens pelas cinco portarias

ficou como digitação de código, que 
é liberado após triagem na portaria. 
Todos os acessos são verificados com 
checagem de fotos via sistema.

Kesler Borges, supervisor de Tecnolo-
gia da Informação (TI) da Apaps, explica 
que a implantação do sistema reduziu to-
dos os custos de papéis que antes eram 
feitos como identificação dos prestado-
res e visitantes. Segundo relata, o siste-
ma dá mais agilidade nas operações de 
busca, além de fornecer as informações 
necessárias sobre condutores, pedes-
tres, veículos e os horários de acesso.

O supervisor também destaca que, 
mesmo com o alto fluxo nas cinco porta-
rias – cerca de 5 mil acessos diários  –, to-
das as informações ficam armazenadas 
no banco de dados, sem risco de perda 
de registros, com absoluto controle 
sobre os históricos de entrada e saída.

IDENTIfICAÇãO RápIDA E pRECISA
DE pEDESTRES E vEíCULOS
Para o gerente de Segurança da 
Apaps, Giovanni Baccaro Jr., o siste-
ma de acesso da Porta do Sol pro-
porciona a otimização do efetivo da 
segurança e ainda contribui para a 
redução das ocorrências internas. 
Ele relata que, ao chegar, o visitante 
é fotografado e seus dados vão para 
um banco de informações. Ao deixar 
o Residencial, independentemente 
da portaria, o sistema registra a da-
ta e a hora que a pessoa saiu.

Além disso, o gerente complementa 
que, quando um veículo se envolve em 

qualquer ocorrência dentro da Porta 
do Sol, os agentes de segurança conse-
guem, pela checagem das placas, saber 
se ele pertence a um visitante, pres-
tador de serviço ou morador. Giovani 
diz, ainda, que o sistema é inteligente 
e agiliza o processo de identificação 
quando o indivíduo já está cadastrado.

SISTEMA é REfERêNCIA
pARA NúCLEOS RESIDENCIAIS
Listada entre os maiores núcleos ha-
bitacionais da América Latina, a Porta 
do Sol, em diversos processos de ges-
tão, tem sido referência para outros 
condomínios e loteamentos de alto 
padrão. Muita gente quer saber como 
o Residencial, inserido na periférica re-
gião de Dona Catarina, em Mairinque, 
chegou a resultados tão positivos.

No início de 2018, diretores da 
Apaps receberam a visita de repre-
sentantes de dois residenciais de alto 
padrão localizados no município de 
Mairiporã (SP), a cerca de 100 quilô-
metros de Mairinque. Nelson Nunes, 
gerente-geral da Associação Civil Jar-
dins Cinco Lagos de Santa Maria, que 
administra o Condomínio Cinco Lagos 
de Santa Maria, e Liliani Laruccia Rubbo, 
diretora de infraestrutura da Associação 
de Proprietários de Loteamentos Alpes 
da Cantareira e Beverly Hills (Albev) vie-
ram conhecer o sistema de acesso 
instalado na Porta do Sol pela Infox.

Nelson relata que teve uma ótima 
impressão dos procedimentos adota-
dos pelo Residencial. Segundo ele, o 

quanDo um 
visitante chega, 
é fotogRafaDo e 
seus DaDos vão 
paRa um banco 
De infoRmações. 
ao DeixaR o 
ResiDencial,
poR qualqueR
poRtaRia,
o sistema
RegistRa a Data
e a hoRa Da saíDa

Cinco Lagos enfrenta sérios problemas 
no trânsito de prestadores de serviço, 
por isso a diretoria da Associação, em 
breve, deve encaminhar, para vota-
ção em assembleia, a proposta da In-
fox para implantar o mesmo sistema 
empregado na Porta do Sol.

Liliani conta que o Alpes da Cantarei-
ra, a exemplo do que ocorre na maio-
ria dos grandes centros habitacionais, 
também enfrenta problemas de segu-
rança relacionados ao acesso, por três 
portarias, ao loteamento de 3 milhões 
de metros quadrados e com 750 resi-
dências. Por esse motivo, contrataram 
os serviços da Infox, que já iniciou a 
implantação do sistema naquele local. 
“A visita a Mairinque foi muito provei-
tosa. Agora vamos trabalhar para que o 
nosso pessoal da segurança assimile a 
tecnologia da Infox, exatamente como 
ocorreu na Porta do Sol”, afirma.
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clínica de Tênis

Agenda Academia e Clube

Clube/Campo

jump academia 16h
judô Livre academia

academia
academia

academia

zumba academia

academiazumba/
dance mix

Local Quinta-feira sexta-feira sábado domingoaulas

musculação

ioga

Treino de corrida

pilates

alongamento

Violão

jogos noturnos

Futebol de campo

4 Quadras de Tênis

Quadra
poliesportiva

cine clube

academia

academia

Clube e ruas
Porta do sol
academia

academia

sala Clarice
lispector

Clube/ginásio

Clube/ginásio

salão social

Terça-feira

7h às 12h / 
16h às 22h

8h

9h15

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 14h

18h

8h

10h

19h

10h e 11h

11h

9h às 12h

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 14 anos
acima de 7 anos

acima de 7 anos

7 a 16 anos
acima de 14 anos
acima de 14 anos
acima de 6 anos 
acima de 15 anos

6 a 16 anos

6 a 16 anos

livre

livre

livre

livre

livre

19h30

balance academia 17h, quinzenalmente

Total core 18hacademia

15h, quinzenalmente

18h

19h30 19h30

aula HiiT 19h 19h
Funcional 17h, quinzenalmente
zumba Teen

19h

Grupo de Tricô

biblioteca Livre

sala Clarice
lispector

sala Clarice
lispector

À disposição, nos 
horários do Clube

15h 15h

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

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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que iria demorar tanto para asfaltar. Is-
so agora é coisa do passado, acabou a 
poeira durante a estiagem e a lama em 
época de chuva”, festeja Alberto. Maria 
da Conceição lembra das diversas vezes 
que precisou ligar na Administração pa-
ra pedir que a via fosse molhada com 
o caminhão pipa. “Ninguém aguen-
tava tanto pó; a gente vivia com a gar-
ganta irritada. Uma rua pavimentada é 
outra qualidade de vida”, afirma.
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Obras
Por MArCoS CAPITÃo  /  foToS: MArCoS CAPITÃo e IluSTrATIvAS

A pós dois meses de trabalho, 
chegaram ao fim as obras 
de pavimentação de 2.300 
metros quadrados da rua 

Pedro Alexandrino, no setor laranja da 
Porta do Sol. O trecho beneficiado com-
preende cerca de 800 metros da ave-
nida do Sol 1 à rua Cambuí Sabaúna. 

Paulo Henrique da Silva, gerente de 
Planejamento da Apaps, disse que o 
asfaltamento da via atende à uma an-
tiga reivindicação dos moradores. Con-
forme explicou, as despesas da obra 
foram rateadas pelo número de lo-
tes situados no trecho pavimentado, 
com valores correspondentes ao ta-
manho da frente de cada propriedade.

Paulo adiantou, ainda, que a Apaps 
já iniciou contato com os residentes da 
Pedro Alexandrino, no intervalo entre 
a Cambuí Sabaúna e a Castelo Branco.

ATé QUE ENfIM
“Ufa! Até que enfim!”. Essas são 
apenas duas das exclamações utili-
zadas pelo administrador de empre-

sa Alberto Júlio Pereira, que reside 
há mais de dez anos na rua Pedro 
Alexandrino, para comemorar a che-
gada do asfalto naquela via. Ao lado 
da esposa, Maria Conceição, Alberto 
conta que participou de outras duas 
cotizações para acertar a pavimenta-
ção, que acabaram fracassadas por 
divergências com a forma de rateio.

“Quando mudei pra cá sabia que 
a rua era de terra, só não imaginava 

RuA PedRo
AlexAndRino tem novo 
tRecho PAvimentAdo
os moradores entraram em acordo sobre o rateio e deram 
adeus aos problemas com poeira e lama

ALBErTo JúLIo PErEIrA 
e sua esposa, MArIA 
coNcEIção, moradores 
da Pedro Alexandrino

9h

15h, quinzenalmente

9h às 12h
recreação
monitorada Clube/ginásio 15h e 18h

jogos recreativos

relAçÃo de AulAS e ATIvIdAdeS dA ACAdeMIA e Clube 2019
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Aconteceu
Por MArCoS CAPITÃo  /  foToS: MArCoS CAPITÃo e IluSTrATIvAS

ChurrasCo
e Cerveja

COSTELINhA com molho barbecue, 
texas burguer e picanha na chapa, 
com o acompanhamento da melhor 
cerveja artesanal, foram as estrelas 
principais do Festival Churras e Cerva, 
que aconteceu em 15 de dezembro, 
no estacionamento da Porta do Sol.

Os apreciadores da bebida mais 
popular do Brasil e do mundo tive-
ram a oportunidade de degustar os 
tipos Pilsen, Ipa, Apa e With Beer, 
entre outras produzidas artesanal-
mente. O evento foi abrilhantado 
pela Banda Sheep Skin, que apre-
sentou o melhor do rock clássico.

Quem esteve no evento tam-
bém pôde conhecer um pouco da 
arte da cutelaria. Um representan-
te da Vulcan Facas Artesanais, com 
apoio de uma forja e uma morsa, 
mostrou como se faz uma faca, 
uma adaga, um cutelo ou um facão 
artesanalmente.

Clima esquentou
no torneio de truCo

perderem uma única partida. Em se-
gundo lugar ficaram Antônio Eduardo 
e Priscila Almeida e, na terceira coloca-
ção, Jéssica e Dorival. As três duplas fo-
ram contempladas com troféus.

Carnasol 2019 supera 
expeCtativas e reúne mais 
de 3 mil foliões no Clube
DURANTE o sábado e o domingo, 2 e 
3 de março, nos dois bailes e na ma-
tinê do Carnasol 2019, mais de 3 mil 
pessoas passaram pelas catracas do 
Clube para curtir a folia ao som das ban-
das sorocabanas Salada Samba Rock e 
Black Bill. Foram duas matinês, das 16h 
às 21h, e dois bailes, das 23h às 4h.

A presença de vários blocos deu 
um colorido especial à festa. No sába-

do, crianças e adultos participaram de 
um animado e empolgante concurso 
de fantasias. A gastronomia ficou por 
conta dos diversos food trucks e bar-
racas que não deixaram faltar, aos exi-
gentes carnavalescos, refrigerante, 
cerveja e os mais deliciosos quitutes.

A diretoria de Social e Esportes 
da Apaps fez um balanço bastante 
positivo do evento. Nota divulga-

da pelos organizadores do Carnasol 
2019 relata que nem a chuva con-
seguiu tirar o brilho e reduzir a ani-
mação dos foliões. A festa superou 
as expectativas de todos e a Apaps 
está de parabéns, pois tudo ocor-
reu como o planejado, com músi-
ca boa, uma bela praça de alimen-
tação, gente bonita e alegre e, princi-
palmente, muita segurança.

COM A participação de 18 barulhen-
tas duplas, o Torneio de Truco da 
Porta do Sol animou a noite de 15 
de dezembro, no estacionamento 
do Clube. O ambiente se agitou com 
muita gritaria, mas as contendas ter-
minaram sempre em risadas. 

Foram montadas quatro mesas pa-
ra a disputa das partidas que, na medi-
da em que iam se afunilando, estende-
ram-se até perto da meia-noite, quan-
do aconteceram os “pegas” finais.

Vagner Sostak e Douglas Munhoz fo-
ram os campeões da competição, sem 
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Aconteceu
Por MArCoS CAPITÃo  /  foToS: MArCoS CAPITÃo

papai noel entrega 
presentes para a Criançada 
e emoCiona o residenCial
ELE DESCEU dos céus em um heli-
cóptero, caiu nos braços da criançada 
e o espírito de Natal tomou conta da 
Porta do Sol. A chegada do Papai Noel 
no campo de futebol do Clube aconte-
ceu na tarde do dia 15 de dezembro e 
emocionou gente de todas as idades.

Pais e responsáveis cuidaram de dei-
xar, com antecedência, os presentes das 
crianças na recepção para serem entre-
gues pelo bom velhinho. Tudo ocorreu 
como combinado e, um por um, com 
seus nomes escritos nos pacotes, os pe-
quenos iam sendo chamados e aten-

didos com carinho pelo Papai Noel.
Antes da chegada do helicóptero, as 

crianças participaram de diversas brin-
cadeiras no campo, sob a orientação dos 
professores do Foca and Friends. Todos se 
divertiram muito com jogos de queimada, 
pega-pega e outras brincadeiras.
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veterinária Giovanna 
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