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45 anos, ao lado do campo de futebol.
Confira, nesta edição, todos os 

detalhes de nossas ações e plane-
jamentos. Esperamos que esteja do 
agrado de todos!

Boa leitura!

Editorial
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Na Revista Porta do Sol 
deste trimestre, pro-
curamos abordar com 
mais detalhes dois te-

mas que tratamos com muita fre-
quência em todas as edições.

O primeiro deles é a sustentabi-
lidade. Na matéria de capa é possí-
vel encontrar um exemplo de como 
construir uma casa que, ao mesmo 
tempo, garanta conforto e o menor 
impacto ambiental possível.

O outro tema é a nossa responsa-
bilidade perante um comportamento 
que temos observado ocorrer com 

/ Nesta edição

muita frequência na nossa juventude: 
gravidez precoce. Isso pode dificultar 
a vida dos adolescentes, acarretar 
uma gestação de risco, sem contar 
que, em muitos casos, leva a um 
abandono prematuro da escola. 

São dois assuntos importantes 
para nós, que temos uma preocupa-
ção social e ambiental.

Também continuamos com as ati-
vidades em comemoração aos nossos 
45 anos de formação. Diversas ações 
foram feitas e mais algumas estão 
programadas, dentre as quais, desta-
camos a constituição do bosque dos 
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trabalhar temas importantes. “Nos 
finais de semana, desenvolvo um 
trabalho como voluntário dentro do 
programa Escola da Família, coorde-
nando um grupo teatral”, explica. 

Os temas das peças são didáticos 
e procuram educar e intervir para a 
melhoria dos diversos problemas da 
sociedade. O grupo já tratou de den-
gue, gênero, desigualdade social, 
defesa civil e sexualidade. “Informar 
e orientar sobre esses assuntos leva 
os adolescentes a valorizarem mais 
a vida e a fazerem escolhas certas 
para o futuro”, diz Giovani. 

É muito importante que assuntos 
como sexo seguro e gravidez inde-
sejada sejam discutidos em família 
e com os prestadores de serviço do 
Residencial. Se os pais estiverem bem 
informados e orientados, poderão 
aconselhar melhor os filhos. As es-
colas também estão sempre abertas 
para quem tem dificuldades de tratar 
o tema com os adolescentes. 

Trabalho voluntário
POR SANDRA NEDOPETALSKI  /  FOTOS: RITA VALENTE, DIVULGAÇÃO e BANCO DE IMAGENS
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m 2012, Cleide Apa-
recida Vieira - artista 
visual, arte-terapeu-
ta, mestre em edu-
cação e moradora da 
Porta do Sol há seis 
anos - iniciou o seu 

trabalho de defesa de tese com os 
alunos da Escola Felipe Lutfalla, lo-
calizada no Residencial. O objetivo 
era mostrar como a cerâmica po-
deria unir o lúdico do barro com o 
cotidiano do ensino fundamental. 
As aulas começaram na escola e 
depois passaram para o ateliê, na 
casa de Cleide. Concluída a tese, 
ela decidiu continuar com o proje-
to Crescendo com arte. 

Hoje, quase cinco anos depois, 

Crescendo 

Conheça e se inspire neste projeto que ajuda 
na formação dos jovens da Porta do Sol

além dos alunos da Felipe Lutfalla, o 
projeto também recebe estudantes 
da Escola Municipal Neuza Maria 
Bertoncello, do bairro Moreiras, em 
Mairinque, num total de 18 partici-
pantes: dez meninas e oito meninos, 
de 11 a 15 anos. “As técnicas cerâmi-
cas estimulam a elevação de autoes-
tima, responsabilidades, desenvolvi-
mento escolar e companheirismo 
entre eles”, explica Cleide. Os alunos 
ainda realizam, visitam e participam 
de exposições, ministram oficinas e 
fazem saraus de literatura e música. 

Beatriz Ignácio dos Santos, 14 
anos, aluna da 9ª série do ensino 
fundamental da Felipe Lutfalla, faz 
parte do curso há três anos. Sua 
mãe, Leonilde Ignácio, só vê bene-

fícios nas aulas de cerâmica. Conta 
que a filha ficou mais participativa, 
interessada, que já expôs em várias 
mostras e fez vários amigos. “Nos 
dias de curso ela volta para casa en-
tusiasmada. Isso é muito importante 
para as crianças”, atesta Leonilde.

EDUCAÇÃO SEXUAL
Cleide não costuma tratar de educa-
ção sexual em seu curso, mas, neste 
semestre, como o tema dos estudos 
é igualdade de gênero, está traba-
lhando a questão dos relacionamen-
tos na adolescência, que podem 
acarretar uma gravidez. 

As pesquisas mostram que a cada 
cinco bebês nascidos no Brasil, um é 
filho de adolescente. Na Porta do Sol 
é comum encontrar jovens grávidas 
de 13 a 15 anos. “No ano passado, 
tive uma aluna de 15 anos que teve 
um bebê. Nessa idade tudo está aflo-
rando, as crianças não conseguem se 
controlar e temos algumas ações para 
ajudar, desde conversas a expressões 
que levam à reflexão”, conta Cleide. 

O teatro também é uma ferra-
menta educativa que pode atingir 
os jovens. Giovani Huggler, profes-
sor de inglês há mais de 20 anos, 
em diversas escolas de Mairinque, 
encontrou nos palcos uma forma de 

arte
E

GIOVANI
HUGGLER, xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
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de conclusão da primeira etapa é 
o muro da avenida do Sol. “Apesar 
das chuvas, não tivemos atrasos e 
o cronograma está dentro do que 
havíamos previsto inicialmente”, 
anuncia o administrador. O objetivo 
dessa obra é dar maior segurança 
ao Residencial e aos seus morado-
res. Outras etapas de construção 
do muro estão sendo planejadas. 

Ainda no mês de julho deve ser 
entregue a obra da pista de cami-
nhada. Localizada ao longo do lago 
do Clube e com 1 km de extensão, 
era um pedido antigo dos usuários. 
“Refizemos o trabalho de drena-
gem, bem como o do muro de con-
tenção, que foi derrubado com a 
chuva”, explica Eduardo. 

Obras
POR SANDRA NEDOPETALSKI  /  FOTO: RITA VALENTE
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As chuvas intensas do 
início do ano contribuí-
ram para um pequeno 
atraso na entrega das 

obras da Travessa D 6, que foram 
finalizadas na segunda quinzena de 
maio. Essa rua recebia muitos pedi-
dos de manutenção, segundo Eduar-
do Messias, administrador da APAPS. 

Apesar de ter pouco trânsito, a 
via possui dois declives acentuados 
que, em dias de chuva, tornavam o 
trânsito muito difícil. Em tempo de 
seca, era a poeira que incomodava. 
“Foi feita toda a estrutura de guia, 
captação de água fluvial, adequação 
das frentes dos lotes em relação ao 
alinhamento da rua e, por último, a 
colocação de base para receber o pa-

ENTREGUES!
O primeiro semestre foi marcado por uma série de obras 
concluídas. Outras seguem na lista de planejamento

vimento asfáltico”, explica Eduardo.
Em junho foi a vez do Centro 

de Convivência ser entregue aos 
associados. Trata-se de um espa-
ço arejado, com capacidade para 
atender até 15 pessoas. “O Centro 
fica próximo ao restaurante, possui 
churrasqueira, pia e instalações elé-
tricas”, relata Eduardo.

Outro trabalho que está em fase 

EM JUNHO FOI A VEZ DO 
CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
SER ENTREGUE AOS 
ASSOCIADOS. TRATA-SE 
DE UM ESPAÇO AREJADO, 
COM CAPACIDADE PARA 
ATENDER ATÉ 15 PESSOAS

XXXX xxxxx
xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
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da’, pois, até hoje, não se descobriu 
outro local onde o ser humano possa 
viver com todas as regalias que temos 
aqui. Pense e repense sobre suas ati-
tudes!”, alerta Maria Carlos.

POR  SANDRA NEDOPETALSKI   /  FOTO: RITA VALENTE

Meio ambiente

ma das principais pre-
ocupações da APAPS 
é com a boa qualidade 
de vida dos associa-
dos e frequentadores. 
“Para que isso aconte-
ça, precisamos tornar 
a nossa convivência 

com o meio ambiente o mais susten-
tável possível. Temos de minimizar o 
impacto causado com as nossas ati-
tudes e ações diárias”, explica Maria 
Carlos de Oliveira Marzola, diretora 

FAÇA
A
SUA 
PARTE 

Uma nova empresa foi contratada para cuidar do
lixo reciclado da Porta do Sol. A participação de 
todos é muito importante! Veja como colaborar

da área de meio ambiente da APAPS.
Nessa busca para melhorar e 

inovar a sustentabilidade da Porta 
do Sol, o departamento contratou 
uma empresa para realizar a coleta 
de recicláveis em dias determinados 
e destiná-los para uma cooperativa 
especializada. Outra novidade é que 
os pontos de recebimento agora 
passaram a se chamar ecopontos. 

O ecoponto da Portaria 1, com 
um novo layout, vai receber mate-
riais recicláveis, óleo usado e even-

tual lixo orgânico. “Para termos 
sucesso nessa nova implantação e 
gestão é necessária a colaboração 
dos associados, frequentadores e 
prestadores de serviços da Porta do 
Sol”, esclarece Maria Carlos.

É importante relembrar que o ca-
minhão de lixo comum não separa o 

Separe os
resíduos orgânicos

dos recicláveis;

Acondicione os 
materiais em sacos de 

lixo ou sacolas bem fechadas;

Descarte cada um no 
local especificado: 

orgânico no container 
designado para orgânico 
e reciclável no container 
indicado para isso;

Mantenha os 
contêineres fechados. 

Com isso, evita-se a presença 
de roedores, insetos e de 
outros animais.

NÓS TEMOS DE NOS 
CONSCIENTIZAR 
DA IMPORTÂNCIA 

DE NOSSAS ATITUDES 
NO PRESENTE. SÓ ASSIM 
ESTAREMOS DANDO CHANCE 
ÀS GERAÇÕES FUTURAS
MARIA CARLOS DE OLIVEIRA 
MARZOLA, DIRETORA DA ÁREA 
DE MEIO AMBIENTE DA APAPS

material reciclável. Os proprietários 
devem selecionar o que pode ser 
reciclado e descartar nos ecopon-
tos ou orientar os seus caseiros para 
procederem dessa forma.  

“Principalmente após os finais de 
semana e feriados, costumo obser-
var duas situações em frente a vá-
rias chácaras: materiais orgânicos 
separados dos que podem ser reci-
clados, mas deixados lado a lado pa-
ra o caminhão de lixo levar e um vo-
lume grande de objetos sem nenhu-
ma separação, sendo a maior parte 
recicláveis”, diz Maria Carlos. “Nos 
dois casos temos perda de itens pa-
ra reciclagem e um aumento de lixo 
nos aterros sanitários, diminuindo 
seu tempo de vida útil. Para o meio 
ambiente, isso é um impacto assus-
tador”, adverte Maria Carlos.  

“Nós temos de nos conscientizar 
da importância de nossas atitudes 
no presente. Só assim estaremos 
dando chance às gerações futuras, 
pois temos total dependência dos 
recursos naturais para a nossa so-
brevivência, ou seja, do que a natu-
reza nos oferece e se expõe à nossa 
volta. Vamos cuidar da ‘nossa mora-

COLABORE,
POR FAVOR! 

OUTROS
DESCARTES 

● Óleo usado: coloque em 
garrafa pet, bem tampada, e 
deposite no local indicado; 

● Materiais volumosos 
(colchões, sofás, 
eletrodomésticos
e outros):
não devem ser
colocados nos
ecopontos. Acione
o serviço de cata-treco, 
prestado pelo Sr. Francisco. 

● Podas, restos e entulhos 
de construção: deve ser 
contratado um serviço 
particular de caçamba; 

● Materiais contaminantes 
(sobras de remédios, 
medicamentos vencidos, 
lâmpadas fluorescentes 
compacta e tubular, 
pilhas, baterias, pequenos 
eletrônicos): deposite no 
ecoponto do estacionamento, 
na Administração.

CATA-TRECO
LIGUE:

(11) 99564-0245
(Vivo)

(11) 94814-8720
(Tim)
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Cão-guia
POR SANDRA NEDOPETALSKI

FOTO: RITA VALENTE

Novidades
Fique por dentro dos últimos acontecimentos 
da Porta do Sol

Obra aprovada
A rua Thomaz Antonio Gonzaga so-
freu um grave desbarrancamento nas 
proximidades do mirante. Quando a 
encosta começou a cair, meses atrás, 
o departamento de obras da Porta do 
Sol tentou criar formas de conter os 
danos. No entanto, a Cetesb (Compa-
nhia Ambiental do Estado de São Pau-
lo) impediu qualquer procedimen-
to, alegando que nossa ação seria 
considerada crime ambiental. Com 
as chuvas do início do ano, e o con-
sequente encharcamento da terra, o 
desbarrancamento aumentou. Inclu-
sive, uma das faixas da rua precisou 
ser interditada, causando problemas 
para quem transita pela área, que é 
uma das opções de ligação entre a 
Portaria 1 e a Portaria 2. 

Em maio passado, a APAPS conse-
guiu as licenças para os trabalhos de 
recuperação e começaram as análi-
ses das tecnologias possíveis para o 

C riado em novembro de 
2015, o Instituto Magnus 
é uma associação civil, 
sem fins lucrativos, com 

sede em construção na cidade de 
Salto de Pirapora, interior de São 
Paulo. Sua principal finalidade é 
ser escola de cães-guia para ofe-
recer autonomia de locomoção a 
pessoas com deficiência visual. 

“Hoje estamos com sete fi-
lhotes de labrador e de golden 
retriver em socialização e treina-
mento. Esperamos contar com 
24 filhotes nesse estágio até 
dezembro deste ano”, diz An-
drio Oliveira, gerente de ações 
sociais do Instituto. “Os primei-
ros cães-guia graduados serão 
entregues gratuitamente aos 
deficientes visuais na inaugura-
ção da sede do Instituto, previs-

Notas
POR SANDRA NEDOPETALSKI  /  FOTO: BANCO DE IMAGENS

Carlos Eduardo Alvim, que cos-
tuma passar temporadas na 
casa de um amigo na Porta 
do Sol, testemunha a im-
portância de seu cão-guia. 
Há cerca de oito anos, recebeu 
a golden retriver Brida; a partir daí, 
a sua vida mudou. “Trata-se de 
uma relação única, muito espe-
cial, pois convivemos 24 horas por 
dia. Nós confiamos a nossa vida a 
eles e eles nos dão amor incondi-
cional”, avalia.

conserto, bem como a tomada de 
preços. Os estudos foram encami-
nhados ao Conselho Deliberativo, 
para as discussões sobre como serão 
levantados os recursos para cobrir 
os elevados custos com os reparos.                

Problema parecido, de menores 
proporções, aconteceu na rua Jun-
queira Freire, no setor verde do Re-
sidencial. Nesta via, os trabalhos de 
reparo começam em julho.

PRECISA-SE DE
VOLUNTÁRIOS 
O Instituto Magnus está 
selecionando famílias 
para acolher filhotes de 
cães. Esses animais serão 
treinados e servirão de 
guia para pessoas com 
deficiência visual

10  |  REVISTA PORTA DO SOL

ta para abril de 2018”, explica ele. 
Para que tudo isso aconteça, o 

Magnus precisa de famílias socializa-
doras, que possam tomar conta dos 
filhotes durante o processo de treina-
mento. Os interessados devem pre-
encher uma ficha de inscrição - en-
viada a partir de contato pelo e-mail 
contato@institutomagnus.org ou pe-
los telefones (15) 99755-7201 e (15) 
3042-1110 - e passar por uma entre-
vista. “Os custos com alimentação e 
cuidados veterinários 
são por nossa conta”, 
avisa Andrio.  

XXXX xxxxx
xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
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Capa
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a terceira e última reportagem da sé-

rie sobre os 45 anos da Porta do Sol, 

vamos mostrar as mais recentes famílias que che-

garam aqui. A maioria já conhecia o Residencial por 

meio de um familiar ou amigo, trocou o lugar onde 

morava por segurança, tranquilidade e proximida-

de com a natureza e todos estão muito felizes! Já 

começam a participar dos próximos 45 anos do 

Residencial e, logo, também terão muitas histórias 

bonitas a contar com a experiência de viver aqui.

N
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Capa

  Fase de  adaptação
Nas visitas ao cunhado que mora na 
Porta do Sol, José Carlos Garcia, sua 
esposa e seu filho, de 23 anos, en-
cantavam-se com a natureza e com 
o ar puro. Por outro lado, a família 
estava insatisfeita com a falta de 
segurança em Jandira, onde mora-
va. Chegar em casa à noite e entrar 
com o carro na garagem sempre ge-
rava muita apreensão. Poder fazer 
isso com tranquilidade foi determi-
nante para a decisão deles. Muda-
ram-se em 18 de março de 2017.  

Agora, a esposa de José Carlos, 
que trabalha em Osasco, e o filho, 
cujo trabalho fica em Alphaville, 
substituíram o carro pelo ônibus fre-
tado. “É muito mais cômodo. O ôni-
bus passa na portaria do Residencial, 
tanto na ida quanto na volta. Com is-
so, eles não precisam dirigir, econo-
mizam combustível, aluguel de esta-
cionamento e desgaste do veículo”, 
contabiliza José Carlos. 

Por enquanto, os três novos mo-
radores estão em fase de adapta-
ção. Na avaliação deles, um ponto 
negativo do Residencial é o sinal de 
internet. A casa ainda está passan-
do por obras e até agora não conse-
guiram usufruir de todas as ativida-
des oferecidas pela APAPS. Por ou-
tro lado, o patriarca, que vivia entre 
a casa e o quintal, agora tem uma 
enorme área verde para desfrutar.

  P rimeiro  Carnaval 
Também foi um cunhado o responsá-
vel por levar Maria Ribeiro e Antonio 
Alves do Bem para conhecerem a 
Porta do Sol, há cerca de cinco anos. 
Mas Maria nunca imaginou se mudar 
da capital de São Paulo, onde o casal 
sempre morou. O processo demorou 
pouco mais de um ano. Foi depois de 
um corretor convidá-los para visitar 
uma chácara, o marido insistir na visi-

ta, decidirem juntos pela compra, der-
rubarem a antiga casa, construírem 
uma nova e, enfim, terem condições 
de deixar o apartamento no bairro da 
Lapa, em setembro de 2016. 

Na Porta do Sol, Maria foi a um 
baile de Carnaval pela primeira vez. 
Ou melhor, a dois bailes. “No primei-
ro foram só as mulheres e as crian-
ças da família. Depois, levamos os 
maridos. Eu adorei!”, conta. Aqui ela 
também planta orquídeas, manacás, 
rosas, dálias “que estão maravilho-
sas! As pessoas tiram fotos, me pe-
dem mudas, bulbos”, orgulha-se. 

No Residencial recebe os filhos e 
os netinhos para finais de semana 
prolongados e muito divertidos “na 
horta do vovô, onde estão planta-
dos feijão, mandioca, chuchu...”, diz. 
Do pomar são colhidas as laranjas, 
levadas em sacolinhas por Maria 
para serem distribuídas por todos 
os lugares por onde passa.  

   Vizinho  da mata 
Depois de procurar sem sucesso, uma 
casa com o seu estilo de vida, o casal 
Renato Hideo Hirata decidiu comprar 
um terreno próximo da mata e cons-
truir. “Queríamos uma proposta di-
ferente, uma casa urbana integrada 
com a natureza”, conta Renato. 

XXXXXXXX e 
XXXXXXXXX 
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Associado há cerca de quatro 
anos, o que mais gosta na Porta do 
Sol “são as vistas para as matas e a 
calmaria”, diz. Eles ainda não moram 
aqui, mas costumam vir aos finais de 
semana. Entre os cuidados com a 
casa ainda inacabada, o marido faz 
corridas pelas ruas e churrascos. 

Na lista de pontos negativos do 
Residencial, Renato assinala o volume 
alto de músicas ouvidas por alguns vi-
zinhos, principalmente nos feriados, 
a falta de um centro comercial mais 
próximo e de cabeamento de internet 
de alta velocidade. “Assim que tiver-
mos internet mais rápida, pretendo 
passar mais tempo por aqui”, planeja.   

A construção da família chama 
atenção pelas características susten-
táveis. “Nossa casa foi projetada por 
mim. Foi construída de eucalipto au-
toclave, por uma arquiteta especia-
lizada nesse tipo de obra. Usamos o 
mínimo de alvenaria e pretendemos 
utilizar o máximo de material recicla-
do. A água da chuva foi drenada para 
um reservatório e irriga todo o jar-
dim. No projeto, nós queríamos um 
espaço zen para meditar e descansar 
a mente, por isso criamos uma área 
com um jardim japonês, que ainda 
não está pronta”, relata Renato.

“Estamos satisfeitíssimos com o 
resultado”, festeja. Mas nem sem-
pre foi assim. Os Hirata tiveram mui-

Apresentado à Porta do Sol por 
um amigo, há cerca de dez anos, 
Jefferson Mancini de Matos che-
gou em 16 de janeiro de 2017. 
Com ele vieram as mulheres da 
família: esposa, filha e mãe. “Eu 
sempre sonhei em morar em 
uma chácara e no ano passado 
comecei a procurar um imóvel”, 
conta. “Estou adorando. O que 
mais gosto é a segurança, já que 
viemos de São Paulo”, diz.

Mesmo aposentado, Jeffer-
son continua a fazer consultoria 
comercial na capital e, por en-
quanto, desloca-se todos os dias 
para lá. “Demoro em torno de 
uma hora e meia a duas horas, 
dependendo do trânsito”, relata. 

Entre as desvantagens de mo-
rar na Porta do Sol, lista a distân-
cia de um centro comercial e de 
hospitais. E planeja: “penso em 
parar de trabalhar definitivamen-
te e cuidar somente da chácara”. 

Enquanto esse dia não che-
ga, a rotina corrida ainda não o 
permitiu participar de todas as 
atividades oferecidas pelo Clube. 
“Por enquanto, o pouco tempo 
que tenho é nos finais de se-
mana, quando aproveito para 
fazer alguns ajustes na chácara 
e deixá-la do meu jeito. Estou fa-
zendo manutenções corretivas 
na casa, cuidando do jardim e 
podando plantas”, conta. 

  Tempo  de ajustes

tos problemas de mão 
de obra na construção 
e quase desistiram da 
empreitada. Felizmen-
te, o construtor que ha-
via sido contratado ape-
nas para fazer a piscina, 

acabou dando todo o suporte para 
finalizarem a casa. 

EU SEMPRE SONHEI 
EM MORAR EM UMA 
CHÁCARA E NO ANO 
PASSADO COMECEI 
A PROCURAR UM 
IMÓVEL. ESTOU 

ADORANDO. O QUE 
MAIS GOSTO É A 

SEGURANÇA.

Jefferson  Mancini
de Matos
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de segurança, que seguiu na frente 
e atrás do pelotão, para evitar aci-
dentes”, conta Marcia. 

Junto com o evento foram iniciadas 
as vendas de camisetas e do squeeze 
comemorativo. Eles podem ser encon-
trados na recepção e os preços das pe-
ças variam entre R$ 7 e R$ 35. 

Esportes e lazer
POR SANDRA NEDOPETALSKI  /  FOTOS: BANCO DE IMAGENS

Social  Cultural
POR SANDRA NEDOPETALSKI  /  FOTOS: RITA VALENTE

O Sócio Atleta Porta 
do Sol é um pro-
jeto muito impor-
tante do setor de 
esportes e lazer 

do Residencial. Ele foi implantado 
pela APAPS em junho de 2014, aten-
dendo a uma sugestão do associado 
José Aurélio. Sempre acompanha-
do por um professor de educação 
física, a ação se propõe a ajudar no 
desenvolvimento motor da criança 
e do adolescente, criar equipes de 
competição, trabalhar a educação 
e a sociabilização e a integrar os 
moradores e associados. 

O departamento de futebol – 
coordenado por uma comissão de 
oito associados voluntários que dão 
apoio à diretoria de esportes da 
APAPS – tem participado de jogos 
amistosos. O time da Porta do Sol 
jogou contra o Clube Atlético So-
rocabana de Mairinque, no dia 11 
de março, na casa deles. Em 20 de 
maio, foi a vez do time adversário 
vir jogar no Residencial. Mais parti-
das estão planejadas. Acompanhe!

No dia 22 de abril, a primeira 
caminhada da Porta do Sol abriu 

Jogo amistoso, projeto Sócio Atleta e a primeira 
caminhada da Porta do Sol são os destaques da área

as comemorações dos 45 anos do 
Residencial. Organizada pelo Clube, 
em conjunto com o grupo de trei-
no de corrida, os 30 participantes 
reuniram-se às 8h30 no estaciona-
mento do Clube, caminharam até 
as ruas Gonçalves Dias/Machado de 
Assis e voltaram percorrendo um 
total de 3 km. “Durante o trajeto, 
contamos com um posto de água e 
uma tenda de apoio com bombeiro. 
Parte do percurso foi interditada e 
recebemos todo o apoio da equipe 

Entre os projetos sociais 
desenvolvidos na Porta 
do Sol, um dos que tem 
tudo para ser sucesso 
é o Programa Repartir. 

Muitas propriedades do Residen-
cial possuem árvores frutíferas 
cuja produção é maior do que o 
consumo. “Por isso, a APAPS está 
convidando os associados a doa-
rem essas frutas excedentes para 
quatro instituições beneficentes 
de Mairinque: Abrigo São Vicente 
de Paulo, Associação Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae), Casa da 
Criança e Emaús”, explica Sandra 
Massarelli, diretora da área. 

Quanto às frutas que ficam nos 
topos das árvores, poderão ser co-
lhidas por voluntários da Apae. Pa-
ra isso, entre em contato com Ja-
nete Gonçalves, na administração: 
janete.goncalves@portasol.com.br. 
Quem deseja participar do progra-
ma deve levar as frutas excedentes 

Programação
em alta
A agenda da área cultural está repleta de atividades. 
Participe, aproveite, divirta-se! 

ao Clube, às sextas-feiras, sábados 
ou domingos, pois elas serão distri-
buídas sempre às segundas-feiras.

Também poderão ser ofertados 
alimentos como verduras, ovos, lei-
te, guloseimas, objetos diversos em 
boas condições e fáceis de transpor-

tar, como material didático, livros 
infantis e produtos de higiene. Peças 
maiores, como geladeiras, devem 
ter a doação acertada diretamente 
com a instituição beneficiada. 

As contribuições em dinhei-
ro podem ser feitas por meio da 
APAPS. Para isso, é necessário as-
sinar um termo de adesão na re-
cepção do Clube, definindo o valor 
a ser doado mensalmente. Essa 
quantia será acrescentada ao bo-
leto de pagamento da Associação 
e, depois, repassada para as quatro 
instituições. Se a contribuição se 
destinar apenas para uma entida-
de, a escolhida deverá ser contata-
da para orientar a doação.

A Campanha do Agasalho de 
2017 começou em 10 de abril e vai 
terminar em 30 de julho. As doa-
ções deverão ser entregues na sala 
Clarice Lispector e serão encami-
nhadas para o Fundo Social de Mai-
rinque. Paralelamente, o Clube 

DA TEMPORADA

As cerâmicas feitas por Cleide 
Vieira e as telas de Solange Pa-
rejo foram expostas na mostra 
de artes realizada no Salão de 
Festas em 26, 27 e 28 de maio. 

No dia 7 de setembro uma 
peça de teatro vai contar a his-
tória da Porta do Sol. O ponto 
alto das comemorações dos 45 
anos do Residencial será du-
rante a Festa da Primavera, em 
9 de setembro. Não perca!
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Porta do Sol: 
45 anos 

BALANÇO
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Telefones úteis

■ APAPS - (11) 4246-6464
Atendimento da Recepção:
Domingo - 8h às 17h
Segunda - 7h às 16h45
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 17h
Sexta e sábado - 10h à 0h
Domingo - 10h às 17h

Ouvidoria - Serviço de
Atendimento ao Proprietário 

sap@portasol.com.br
(11) 4246-6464

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

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

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

Emergências 
■ Bombeiros de São Roque
(11) 4712-3386
■ Hospital de Mairinque
(11) 4718-1500
■ Conjunto Hospitalar de Sorocaba
(15) 3332-9100
■ Santa Casa São Roque
(11) 4713-5400
■ Unimed São Roque
(11) 4784-8484
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do Tricô e Crochê continua produ-
zindo quadradinhos de lã, todas as 
terças e sextas-feiras, às 15h, e ne-
cessita de doações de sobras des-
te material. Toda a produção será 
destinada à Campanha do Agasalho. 
“O Clube também está aberto para 
quem quer aprender a fazer tricô e 
crochê”, lembra Sandra. 

 
Leituras, cinema
e camisetas 
Entre os projetos culturais, o Ca-
fé com Leitura, coordenado pela 
associada Miriam Machado Moli-
terno, acontece no último sábado 

de cada mês, às 17h, na sala Clarice 
Lispector. Além de integrar os asso-
ciados da Porta do Sol, o projeto tem 
como objetivo a prá-
tica diária da leitura. 
“Em 29 de abril, o gru-
po se encontrou para 
estudar Rui Barbosa”, 
conta Sandra. Já o 
Contos e Encontros re-
úne-se às quintas-fei-
ras, às 17h, na mesma 
sala. “Atenção, pois o 
Cinema mudou de data”, alerta San-
dra. Coordenado por Beatriz Helena 
Verdaguer, psicanalista e associada, 

Curso de
Costura básica 14h

Local Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo

RELAÇÃO DE AULAS E ATIVIDADES DA ACADEMIA E CLUBE 2017
Aulas

Musculação

Ioga
Zumba
Zumba Kids

Treino de Corrida

Pilates
Alongamento
Dance Mix Teen
Dance Mix Baby

Violão

Oficina de Esportes
Jogos Noturnos

Futebol de Campo
Recreação
monitorada

4 quadras de tênis

Quadra
Poliesportiva

Sala de Sinuca

Contos e Encontros,
grupo de leitura

Cine Clube

Grupo de Tricô

Café com Leitura

Biblioteca Livre

Academia

Academia
Academia
Academia
Clube e ruas
Porta do Sol
Academia
Academia
Academia
Academia
Sala Clarice
Lispector
Clube
Clube/Ginásio

Clube/Campo

Clube

Sala de Sinuca

Sala Clarice
Lispector

Salão Social

Sala Clarice
Lispector

Sala Clarice
Lispector

Terça-feira
7h às 12h / 
16h às 22h

19h

8h

9h30

À disposição, nos 
horários do Clube

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

18h

7h às 12h / 
16h às 22h

7h às 12h / 
16h às 22h 9h às 21h 9h às 17h

19h

18h

14h

17h

15h

19h
17h

8h

10h

19h
14h

10h e 11h

14h30
15h e 16h

11h

A cada 15 dias, 
das 9h às 21h

Mensal: todo último
sábado do mês, às 17h

18h 18h

10h
11h

19h

9h e 10h30

Mensal: todo primeiro
sábado do mês, às 19h30

15h

Futsal Ginásio 14h
Vôlei Ginásio 17h

agora acontece nos primeiros sába-
dos de cada mês, às 19h. 

Na Recepção já estão à venda as 
camisetas e squeezes 
comemorativos dos 45 
anos da Porta do Sol. Os 
preços variam entre R$ 
7 e R$ 35 e as peças es-
tarão disponíveis até du-
rarem os estoques. Vale 
lembrar que a campanha 
para diminuir o uso de 
copos plásticos vai elimi-

nar os bebedouros de copos da acade-
mia e quadras. A venda dos squeezes 
visa incentivar essa prática. 

JÁ ESTÃO À VENDA 
AS CAMISETAS 
E SQUEEZES 
COMEMORATIVOS 
DOS 45 ANOS DA 
PORTA DO SOL. OS 
PREÇOS VARIAM 
ENTRE R$ 7 E R$ 35
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