
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como surgiu o Dia da Criança 

O Dia das Crianças no Brasil foi "inventado" por um político. O deputado federal 
Galdino do Valle Filho teve a idéia de criar um dia em homenagem às crianças 
na década de 1920. 

Na década de 1920, o deputado federal Galdino do Valle Filho teve a idéia de  
"criar" o dia das crianças. Os deputados aprovaram e o dia 12 de outubro foi  
oficializado como Dia da Criança pelo presidente Arthur Bernardes, por meio do 
decreto nº 4867, de 5 de novembro de 1924. 

Mas somente em 1960, quando a Fábrica de Brinquedos Estrela fez uma 
promoção conjunta com a Johnson & Johnson para lançar a "Semana do Bebê 
Robusto" e aumentar suas vendas, é que a data passou a ser comemorada. A 
estratégia deu certo, pois desde então o dia das Crianças é comemorado com 
muitos presentes! 

Logo depois, outras empresas decidiram criar a Semana da Criança, para 
aumentar as vendas. No ano seguinte, os fabricantes de brinquedos decidiram 
escolher um único dia para a promoção e fizeram ressurgir o antigo decreto.  
A partir daí, o dia 12 de outubro se tornou uma data importante para o setor de 
brinquedos. 

Em outros países 

Alguns países comemoram o dia das Crianças em datas diferentes do Brasil. Na  
Índia, por exemplo, a data é comemorada em 15 de novembro. Em Portugal e  
Moçambique, a comemoração acontece no dia 1º de junho. Em 5 de maio, é a 
vez  
das crianças da China e do Japão comemorarem! 

Dia Universal da Criança 

Muitos países comemoram o dia das Crianças em 20 de novembro, já que a 

ONU (Organização das Nações Unidas) reconhece esse dia como o dia 

Universal das Crianças, pois nessa data também é comemorada a aprovação da 

Declaração dos Direitos das Crianças. Entre outras coisas, esta Declaração 

estabelece que toda criança deve ter proteção e cuidados especiais antes e 

depois do nascimento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARREGAÇANDO A MANGA 

  No dia 07 de outubro de 2016 

A ASAC comemorou junto com as crianças assistidas, o DIA DA CRIANÇA, 
proporcionando à elas, uma manhã divertida e com Brincadeiras, Entrega de 
Presentes e Comes e Bebes.  

No dia 14 de outubro de 2016 

Nós da equipe da ASAC apoiamos essa campanha tão importante que é outubro 
Rosa, tivemos uma tarde maravilhosa para todas as mulheres que frequentam a 
ASAC, com corte de cabelo, design de sobrancelha, massagem e relaxamento, 
maquiagem com Mary Kay e uma palestra com parceria do pessoal da Liga 
Sorocabana de Combate ao Câncer. 

                       

 

#DESCRIÇÃO DA IMAGEM: Imagem de uma montagem de quatro fotografias do evento OUTUBRO ROSA. No canto superior esquerdo cinco  técnicas da 

ASAC com a camiseta rosa da Campanha. No canto superior direito foto de uma roda de mulheres em pé;  erguem as mãos para o alto. No canto inferior direito 

Assistidas cortam cabelo. No canto inferior esquerdo assistidas fazem massagem AMA em duas mulheres. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dia das Crianças na ASAC 
 

 
 
# Descriçãoimagem:  Montagem de duas fotos . Da esquerda, dois grupos de criança brincando de cabo de guerra com duas técnicas da ASAC. 

Na da direita foto da apresentação de musica. Três crianças em pé cantam; uma na bateria, outra no teclado e uma no carrilhão. Todas sendo 

assistidas pelo professor que toca violão. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL 

 

No dia 26 de outubro nossa equipe participou de uma apresentação do serviço 

da ASAC para as representantes dos CRAS e CREAS de Sorocaba, com 

participação das técnicas Josyane (Assistente Social), Karin (Terapia 

Ocupacional), Vanessa Braga (Assistente Social) e Vanessa Júnia (tec. 

Orientação e Mobilidade) 

 

Imagem das técnicas da ASAC com equipe dos CRAS e CREAS de Sorocaba, algumas de joelhos no chão e outras de pé atrás 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CANTINHO CULTURAL 
 

O que define uma mulher? 

Jeito doce, meigo e maternal? Força, garra e altivez? Raça feminista, doçura 
submissa, Amélia angelical? O que define uma mulher? “Ela é uma substância 
tal, que, por mais que a estudemos, sempre encontraremos nela alguma coisa 
totalmente nova”, arriscou Tolstói. Talvez sim, mas apenas talvez. 

Ser mulher é viver se reinventando, a despir e vestir de novo a própria alma com 
louvor. É, em meio a tantas iguais, perceber-se inexplicavelmente única, simples 
e complexa. Completa ausência de nexo, num sexo que, enfim, nada mais é do 
que a eterna busca pela compreensão de si. E não somos todos assim? 

Ser mulher é ouvir com abraço, sorrir com olhos, chorar com espírito e 
sonhar com ação. É franzir o cenho pra enxergar o que o outro tem de melhor, e 
a ele estender a mão (ainda que nem sempre a mereça). É ser 
inacreditavelmente leve, mas carregar um piano de culpa nas costas, movendo 
montanhas para tornar mais fácil o fardo do irmão.  

Ser mulher é ter cólica, angústia e intuição. É olhar para a outra e compreender 
sua dor, valorizando a beleza crua que só no compartilhamento se descobre 
singular. É ter guarda-roupas cheios e não ter roupa é cuidar de si, do velho e 
do novo, é parir gente, ideia e solução. Ou não. 

Não há dia pra se celebrar a existência delas. Exaltá-las é comemorar a vida, 
lembrar que nelas a vida fere mais fundo e mais fecundo. “E o sexo está nelas, 
e o mundo está nelas, e a loucura reside neste mundo” (Vinicius de Moraes). 
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