
 

NOVEMBRO AZUL 

Depois de o mês de outubro ser marcado pela campanha de mobilização para prevenção 
do câncer de mama, conhecida como Outubro Rosa, agora é a vez dos homens. O mês de 
novembro é internacionalmente dedicado às ações relacionadas ao câncer de próstata e à saúde 
do homem. O mês foi escolhido, pois no dia 17 é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de 
Próstata. 

O câncer de próstata é o sexto tipo mais comum no mundo e o de maior incidência nos 
homens. As taxas da manifestação da doença são cerca de seis vezes maiores nos países 
desenvolvidos. 

Cerca de três quartos dos casos no mundo ocorrem em homens com mais de 65 anos. 
Quando diagnosticado e tratado no início, tem os riscos de mortalidade reduzidos. No Brasil, é a 
quarta causa de morte por câncer e corresponde a 6% do total de óbitos por este grupo. 

E no dia 11 de Novembro realizamos uma tarde especial em prol ao NOVEMBRO AZUL.  

Foi oferecido para os nossos assistidos e acompanhantes corte de cabelo/ barba e 
também o engraxate Agradecemos a participação e a colaboração de todos. Também tivemos 
uma palestra com o Dr. Roberto Torpian  Urologista falando sobre a saúde do homem. 

 

Descrição foto: Foto colorida de dois homens sentados.Do lado direito temos o engraxate engraxando o sapato de um assistido que esta do lado 

esquerdo da foto. Ao fundo da imagem as cadeiras da cor azul e algumas pessoas sentadas. Do lado esquerdo superior o logtipo da ASAC. 



 
 

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL  
Neste mês de novembro recebemos a ilustre visita da vice-prefeita eleita para o mandato de 

2017/2020 Sra. Jaqueline e assessora, o vereador eleito Hudson Peccini e assessor e Neto Duarte, para 

conhecer o trabalho realizado pela Asac e sua importância para a sociedade. 

 

 

Descrição da foto: Foto colorida em paisagem, da esquerda para direita:  Neto Duarte; assessor do Hudson Peccini; Mylton Cruz, 

presidente da ASAC; candidato eleito para vereador de Sorocaba, Hudson Peccini; Yara eVanessa Junia. 

   

 
 
 



 

ARREGAÇANDO A MANGA  
 

No dia 04 de novembro de 2016 – houve um treinamento da equipe técnica da Asac com a Dra. Lindalva, 

importante para cada vez mais aprimorarmos nosso conhecimento em referência a deficiência visual, 

patologia e síndromes. 

Dia 10/11 – apresentação da CONSEPS, com os técnicos Fabiano, Flávia Bothenco, Joseane e Vanessa 

Braga. E no dia 28/11 teve a final, onde a ASAC ficou entre as oito entidades de Sorocaba colocadas. 

Dia 16/11 - os técnicos Joseane, Vanessa Braga, Edvaldo e Áurea, a pedido da SEDES, participaram da 

Capacitação dos servidores públicos da Prefeitura. 

Dia 10/11 – Vanessa Braga e Joseane participaram do Projeto “Dia de Doar”. 

Dia 18/11 e 25/11 treinamento dos colaboradores do BOS, em como lidar com o Deficiente Visual, dado 

pelas técnicas Karin e Vanessa Junia.  

Dia 23/11 - Renata e Vanessa Junia, em solicitação da SEDES, deram uma palestra sobre Deficiência visual 

e apresentação da Asac aos gestores das Unidade Básica de Saúde - UBS de Sorocaba. 

Dia 25/11 – Houve um evento promovido na Escola Municipal Leda em convite do CMDCA e Secretaria da 

Educação, uma apresentação das crianças que participam do Projeto de Música com o professor Adriano. 

Dia 29/11 – Os alunos do SENAC, que fazem o curso Meio Ambiente, fizeram uma apresentação aos 

assistidos da Asac sobre saneamento básico, utilizando materiais com uma riqueza de detalhes e adaptados. 

Dia 30/11 – Houve o Evento para arrecadação de verba no restaurante Berlim – Costelada. Foi um sucesso, 

com grande adesão aos convites oferecidos. 

 

 
 
 
 
 



 

CANTINHO CULTURAL 
Em homenagem a Proclamação da República uma poesia de D. 
Francisco Aquino Correia, declamada pelo professor Claudinei Nunes: 

 
MINHA TERRA 
 
Minha terra é Pindorama 
de palmares sempre em flor: 
quem os viu e não os ama, 
não tem alma nem amor. 
Santa Cruz é minha terra, 
terra santa cá do sul: 
seu pendão a cruz encerra, 
tem a cruz no céu azul. 
Deus num último batismo 
meu país Brasil chamou; 
se me abrasa o patriotismo, 
brasileiro então eu sou. 
Eis os nomes que assinalam 
minha terra sempre em flor: 
são três nomes que me falam 
de beleza, fé e amor. 
Pindorama! és meu encanto! 
Santa Cruz! és minha fé! 
O’ Brasil! Eu te amo tanto, 
que por ti morrera até. 
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