
 

 

INCLUSÃO E EMPREGABILIDADE 

 
    Foto do Curso de Massoterapia com os participantes e professores. 

 

Com o objetivo de promover a inclusão e a empregabilidade, a ASAC começou neste mês 

mais um curso, o de Massoterapia. Ele é realizado todas as segundas e quartas-feiras, das 

08:00hs às 16:30hs com os professores Fabiana Cristina Rui e José Luiz Satto. Ele está sendo 

realizado através do Projeto Curso de Massoterapia que fomos contemplados pela ONCE 

América Latina. 



 

 

Informação ASAC 

Nestes últimos meses foi sancionada a LBI – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Ela está disponível no site do planalto 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm) para apreciação de 

todos. 

Datas comemorativas do mês de Agosto 

*ANIVERSÁRIO DE SOROCABA: Neste mês de agosto, Sorocaba completou o 361º 

aniversário.   

Foto de Sorocaba, região Central. Site: http://www.gpalognews.com.br/exportacoes-em-sorocaba-crescem-396-em-marco/). 

 



 

 

 

*DIA DO CAPOEIRISTA – Comemorado no dia 03 de Agosto 

*DIA NACIONAL DA SAÚDE – Comemorado no dia 05 de agosto  

* DIA DO ADVOGADO – Comemorado no dia 11 de Agosto 

*DIA DO ESTUDANTE – Comemorado no dia 11 de Agosto 

*DIA DOS PAIS – Comemorado no dia 10 de Agosto 

*DIA DO CARDIOLOGISTA – Comemorado no dia 14 de Agosto 

*DIA DA INFORMÁTICA – Comemorado no dia 15 de Agosto 

*DIA DO PSICÓLOGO – Comemorado no dia 27 de Agosto 

*DIA DO NUTRICIONISTA – Comemorado no dia 31 de Agosto 

 

Participação ASAC, Centro de Reabilitação e BOS 

*ASIDH 

No dia 27 de agosto de 2015 a ASAC, o Centro de Reabilitação e o Banco de Olhos 

participaram da primeira ASIDH (Ação Social de Inclusão da Diversidade Humana) desenvolvida 

pela Sincomerciários e a Fecomerciários, ASIDH é uma ação de responsabilidade social da 

categoria comerciária pela valorização e integração das redes de apoio que atuam na inclusão da 

pessoa com deficiência no mundo do trabalho.  

O objetivo da ASIDH é valorizar a diversidade humana, zelando pela inclusão com 

qualidade, por ampliação da acessibilidade universal e humanização nas relações de trabalho. 



 

 

       Foto dos colaboradores que participaram dos stands (BOS-CRV e ASAC). 

                                                  Foto da colaboradora Camila no cadastramento do cartão doador. 

 



 

 

                               

                                          Foto da Psicóloga Márcia apresentando a vivência. 

                   Foto da Pedagoga Renata apresentando os materiais que a ASAC oferece nos atendimentos. 

 



 

 

 

 

*Realização de treinamento de escoteiros para Guiar uma pessoa com Deficiência Visual 

 

Foto do treinamento dos escoteiros com a Pedagoga Renata e a Téc. De Orientação e Mobilidade Vanessa Júnia. 

*Participação na Comissão das Instituições que realizam captação de nota fiscal. 

*Visita a Associação Criança Feliz.  

*Visita a Escola Clave de Sol.  

*Participação na Semana da Cidadania, com o tema: Empregabilidade, Cidadania e 

Diversidade no Comércio.  

*Participação nos encontros com o Sindicato dos Comércios.  

*Participação nas reuniões do Conselho da Pessoa com Deficiência. 



 

 

*Participação nas reuniões do Conselho da Assistência Social. 

*Participação nas reuniões do Conselho da Criança e do Adolescente. 

 

PROJETOS  

Mais um projeto da ASAC foi aprovado pelo CMDCA, o Visão Musical para crianças e 

adolescentes. No entanto para ele ser realizado a ASAC necessita receber doações por meio de 

Captação de Recurso do FUNCAD - Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. O 

FUNCAD tem como objetivo custear projetos sociais que garantem os direitos infanto-juvenis e 

que sejam aprovados pelo CMDCA, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Sua 

principal forma de captação de recursos é através de renúncias fiscais dos impostos de renda de 

pessoas físicas e jurídicas, que optam por destinar parte de seu imposto devido diretamente ao 

FUNCAD. Estas doações deverão ser feitas até o dia 29 de dezembro, o valor da renúncia para 

pessoas físicas, pode ser de até 6% do imposto. 

Para mais informações acesse o site da ASAC (www.asac.org.br) ou o Facebook (ASAC 

Sorocaba). No Site do CMDCA (www.cmdcasorocaba.org.br) você também poderá encontrar o 

projeto.                                                   

     Foto dos assistidos na aula de música (2014). 



 

 

 

 

Cantinho Cultural 

 

Ir mais além.  

 

Vencer um desafio, 

Procurar a superação, 

Escapar por um fio, 

E torna-se campeão, 

 

Supera-se em cada gesto, 

Conquistar o infinito, 

Ir mais alam do que o certo, 

Ultrapassar o mais bonito, 

 

Ir além da superação 

E conquistar o impossível, 

Ir além da imaginação 

Para vencer o invencível. 

 

Expediente 
Ano 07 Edição 73 

Agosto de 2015 
Rua Sete de Setembro, 344  

Centro – Sorocaba – SP  



 

 

Fone (15) 3232.2786 
Acesse: www.asac.org.br 

E-mail: asac.sorocaba@gmail.com 

 

http://www.asac.org.br/
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