
 

Dia 8 de março de 2016 – Dia das mulheres 

Historicamente, a mulher ficou subordinada ao poder masculino, tendo basicamente a função de 

procriação, de manutenção do lar e de educação dos filhos, numa época em que o valor era a força física. 

Com o passar do tempo, porém, foram sendo criados e produzidos instrumentos que dispensaram a 

necessidade da força física, mas ainda assim a mulher içou numa posição de inferioridade, sempre destinada 

a ser um apêndice do homem, jamais seu semelhante.  

Por volta da década de 40, o feminismo dá seus primeiros passos, e com isso começa a pensar na 

possibilidade de um futuro diferente daquele que lhe reservaram culturalmente e historicamente. Se 

comparados a milênios de inferiorização, submissão e desqualificação, os avanços conquistados, 

arduamente, nas últimas décadas são pequenos, mas fundamentais para a consolidação do processo histórico 

e cultural da mulher ao lado do homem com as mesmas possibilidades de ser na sociedade.  

Ainda hoje a mulher se depara com esta contradição: por um lado, uma herança histórica que a 

limitou a ser mãe, esposa; por outro, a possibilidade de escolher seu futuro e se fazer sujeito de sua história, 

bem como da humanidade, em pé de igualdade com o sexo masculino. Porém, é no interior dos lares que 

vem à tona o lado mais obscuro e cruel desta contradição, muitas vezes com a conivência da própria vítima: 

a violência doméstica do marido ou companheiro contra a mulher.  

Destaca-se entre as conquistas feministas a criação das delegacias especializadas para atendimento às 

mulheres e a Lei Maria da Penha. O sistema interamericano também está voltado para o combate da 

violência contra a mulher aprovando a Convenção Interamericana para Prevenir, punir e erradicar a 

violência contra a mulher e a convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as 

mulheres.  

Finalizando, apesar de termos esses meio para combater essas violações, verifica-se que existe um 

grande canal entre a lei e a vida. No entanto, mais difícil do que mudar a lei é mudar as mentalidades. 

Muitas coisas em nossa legislação precisam ser transformadas, mas, antes de tudo, é fundamental que se 

mudem as relações assimétricas entre mulheres e homens. Somente tais mudanças conduzirão à igualdade, à 

liberdade e à autonomia das mulheres, cujo resultado será uma transformação social, com homens e 

mulheres livres, construindo um mundo mais justo.  

    

Descrição da foto: uma mulher loura sentada, 

de vestido longo florido sorrindo, com os 

dizeres: “Mulher é mesmo interessante, mesmo 

brava é linda, mesmo alegre, chora, mesma 

tímida, comemora, mesmo apaixonada, ignora, 

mesmo frágil é poderosa!” Feliz Dia 

Internacional da Mulher! 



 

Dia 21 de março de 2016 - Aniversário da ASAC 

Felicitações à Asac 

 

                 São 47 anos de muita luta tenacidade e dedicação de diretores, funcionários e assistidos que, de 

forma abnegada, cheia de idealismo, conseguiram construir pouco a pouco esta nossa associação que se 

tornou um local de muito conhecimento e aprendizado, motivo de orgulho para todos nós. 

                 Aqui pudemos ver o crescimento pessoal, profissional de muitos assistidos, perceber o quanto 

debilitados, frágeis chegaram e hoje com um brilho no olhar, aqui estão... Trabalhando, namorando, se 

casando, buscando sua independência e autonomia. 

                 Aqui pudemos encontrar entretenimentos como as brincadeiras com as crianças, os passeios com 

os adultos, a felicidade de uma mãe vendo seu filho recitando um poema à ela, a confecção de um bolo...e 

muito mais. 

                Tudo isso é a ASAC! 

                E Tudo isso devemos a todos que participam da ASAC de uma maneira direta ou indireta, mas que 

estão sempre presentes em cada ação positiva que um assistido se supera ou conquista. 

              O nosso muito obrigado a todos e parabéns ASAC pelos seus 47 anos. 

 

 
Descrição foto: em preto e branco de uma menina (criança) sentada no chão. No lado direito da foto em azul escuro “Há 47 anos nossa missão é 

capacitar sem discriminação a pessoa com deficiência visual na sua luta para ver e vencer sem enxergar”. Abaixo o logotipo da ASAC. 

 



 

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL  
Neste mês de março tivemos a ilustre visita do “Coelhinho da Páscoa” na ASAC, em comemoração a 

esta data que, é uma festividade religiosa e um feriado que celebra a ressurreição de Jesus ocorrida três dias 

depois da sua crucificação no Calvário, conforme o relato do Novo Testamento. É a principal celebração 

do ano litúrgico cristão e também a mais antiga e importante festa cristã. A data da Páscoa determina todas 

as demais datas das festas móveis cristãs, exceto as relacionadas ao Advento. O domingo de Páscoa marca o 

ápice da Paixão de Cristo e é precedido pela Quaresma, um período de quarenta dias de jejum, orações 

e penitências. 

 

Descrição da foto: crianças sentadas ao chão com bombons nas mãos e no centro uma gaiola com um coelho dentro. 

 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Festividades_religiosas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ressurrei%C3%A7%C3%A3o_de_Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crucifica%C3%A7%C3%A3o_de_Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calv%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Testamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ano_lit%C3%BArgico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Data_da_P%C3%A1scoa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Advento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paix%C3%A3o_de_Cristo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quaresma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jejum
https://pt.wikipedia.org/wiki/Penit%C3%AAncia


 

 
ARREGAÇANDO A MANGA  

No dia 16 de março de 2016 – voltou à oficina do bolo com a voluntária Priscila. 

17 de março de 2016 – Tivemos a presença de um cabelereiro, cortando gratuitamente os cabelos dos 

atendidos. 

No dia 30/03/2016, foi realizada na Associação Sorocabana de Atividades para Deficientes 

Visuais- ASAC a formatura de 17 alunos do Curso de Massoterapia, realizado por meio de um Projeto 

financiado pela Fundação ONCE para América Latina (FOAL). O curso era voltado para a 

profissionalização em massoterapia dos deficientes visuais atendidos pela Entidade. Tendo sido iniciado em 

03/08/2015 com duração até 30/03/2016, sua carga horária foi de 600 horas, dividido por oito módulos. 

               Na distribuição da programação foi iniciado pelo "Ambiente Profissional" que aborda a interação 

dos alunos com a profissão e compreender seus aspectos éticos; conhecem um pouco mais sobre as outras 

áreas de saúde. Em seguida se aprofundam nos "Conceitos básicos em Saúde", onde se aplicaram nas 

definições de Biossegurança, riscos de infecções, saúde do trabalhador, procedimentos gerais e abordagem. 

No terceiro módulo foi trabalhado a questão da "Avaliação Massoterapêutica" que são as formas para 

identificar as principais estruturas anatômicas do sistema músculo esqueléticas. Dando continuação com 

"Massagens ocidentais – Massagem relaxante", neste módulo, foi aplicada a parte teórica e prática da 

massagem relaxante, o estágio vivenciado foi no Banco de Olhos de Sorocaba. Em seguida conheceram 

sobre "Massagens orientais – Terapia de Pedras quentes e Quick Massage" e a "Promoção da Saúde". E 

finalizando, os últimos módulos tiveram "Acompanhamento terapêutico em massoterapia" que foi elaborado 

pelos alunos atendimentos ao público, cada um com seu cliente, com atendimento a domicílio, aplicando as 

técnicas abordadas neste curso, técnicas oriental e ocidental, desde a avaliação do cliente até analise dos 

resultados; e o oitavo módulo com "Gestão empreendedora" onde foram abordadas as características do 

empreendedor, técnicas de desenvolvimento, identificar oportunidades de negócios, criando idéias de 

negócios.  

                Tendo um ótimo desenvolvimento no decorrer do Projeto e com todo material disponível para o 

andamento do curso, como: materiais didáticos disponibilizados para os alunos em áudio, braile e ampliado, 

esqueletos, bonecos de músculos, macas, cadeira de Quick Massage, armários, cadeiras, colchonetes, kit de 



 
pedras quentes, bolsas de aquecimento e cubas para pedras, óleos e cremes, lençóis descartáveis, lenços 

umedecidos, dessa forma, intensificando o aprendizado e prática das técnicas ensinadas. 

 

 

Descrição das imagens: Foto colorida dos alunos do curso de massagem, todos de frente com diploma na mão. Ao lado junto 

com o aluno os técnicos, professora do curso, coordenadora e presidente da ASAC. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/descri%C3%A7%C3%A3odaimagem?source=feed_text&story_id=760566760710604


 

CANTINHO CULTURAL 
 

“Páscoa é dizer sim ao amor e a vida; é investir 

na fraternidade, é lutar por um mundo melhor, é 

vivenciar a solidariedade.” 

6.P(scoa = dizer sim ao amor e a 

vida; = investir na fraternidade1 = 

lutar por um mundo melhor, = 

vivenciar a solidariedade6 

Descrição da imagem: os mesmos dizeres do Cantinho Cultural com a simbologia braile. 
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