
 

“7 de setembro” 

Pátria amada, Brasil 
 

        Quando Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, impedindo 

que a Inglaterra pudesse realizar o seu comércio com outros países, Portugal 
viu-se em apuros. Eles eram muito amigos da Inglaterra e não obedeceram às 

ordens napoleônicas. O imperador resolveu invadir Portugal. A família Real 

portuguesa não teve dúvidas: resolveram vir ao Brasil. 
        Com a chegada da Corte Portuguesa ao Brasil, nossa terra sofreu uma 

metamorfose geral. De simples colônia foi elevado à categoria de Reino Unido 

a Portugal e Algarves. 
Ali praticamente estava proclamado a nossa Independência.  Voltar à condição 

vergonhosa de colônia, jamais. O gigante havia evoluído. Agora tínhamos o 

Banco do Brasil, O Jardim Botânico, a imprensa Régia, a Biblioteca Nacional... 
Não, nunca mais Colónia.  

        Num belo dia, a corte volta a Pátria Mãe, mas o jovem príncipe Dom 

Pedro não vai. Ele gostava daqui. Aqui ele tinha uma vida livre, divertida. Fazer 
o que na Corte? 

         Um dia este príncipe proclamou a Nossa Independência: Dia 7 de 

setembro, de 1822. 
        “Do Universo entre as nações, resplandece a do Brasil” 

         No dia 7de abril, de 1831, o príncipe, caindo na antipatia dos brasileiros, 

ele abdica o trono em nome do seu filhinho de apenas 5 anos. Num período de 
muitas confusões no tempo das regências. O  pequeno príncipe foi crescendo. 

Aos 14 anos declaram-lhe a sua Maioridade     E o imperador menino começa a 

governar esta Pátria Gigantesca. 
         Hoje lutamos de forma titânica para sobrevivermos: A segurança não 

existe; a saúde é precária; os deficientes  não tem quase nenhuma proteção... 

         Vivemos numa época onde há muitas teorias e poucas práticas. Mas 
como somos valentes, vamos sobrevivendo. Afinal dizem que “Deus é 

brasileiro”, Quando será proclamada literalmente a nossa Independência?  

 

 



 

INTERESSES ESPECIAIS 

Treinamento na urna eletrônica 

 

 

 

 

Foi realizado o treinamento na urna eletrônica para que as pessoas com 

deficiência visual tenham conhecimento de como usá-la, a localização das 

teclas ao digitar os números e caso necessite, corrigir se errar o número do 

candidato.  

E também ter conhecimento da possibilidade de usar o fone de ouvido, onde é 

falado o nome do candidato que foi digitado. 



 

 

“Dia Nacional da Luta das Pessoas com 

Deficiência” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 
  

 

 
Participamos da 

“Passeata do 

Dia Nacional da 

Luta das 

Pessoas com 

Deficiência”  

que aconteceu 

no dia 20 de 

setembro de 

2014. 

 

 



 

 

 
Realização de reunião com os deficientes visuais pela SERP 

para falar sobre a demanda das rotas prioritárias para 

auxiliarmos nas melhorias das calçadas de Sorocaba 

 
 

 

 

ARREGAÇANDO AS MANGAS 
 

 No mês de setembro realizamos atendimentos nas áreas de 

Informática, Orientação e Mobilidade, Pedagogia, Psicologia, Serviço 

Social, Terapia Ocupacional, Braile e Soroban e oficinas de: música; 

confecção de cartões festivos, pintura em madeira, corte e costura, 

confecção de bijuterias. 

 



 

 Contratação de uma fisioterapeuta que atenderá os assistidos da 

instituição. 

 

 Participação de duas colaboradoras ( Dinora e Renata) no Wokshop “ 

Ensinar com Criatividade para Expandir os Limites” de 16 a 18 de 

setembro de 2014. 

Tema: O aluno com deficiência visual e deficiência múltipla na 

escola regular: professores do ensino regular, do atendimento 

educacional especializado e os pais, como parceiros da educação 

inclusiva. 

 

 Realizamos o treino na urna eletrônica com todos os assistidos da 

Asac. 

 

 Fizemos a divulgação da Chamada Publica para Utilização do Cão 

Guia. 

 

 Contemplação no Projeto “Criança  Visão Total” do Criança 

Esperança. É um projeto que visa a implementação da sala de 

recursos visuais na ASAC, a fim de proporcionar um atendimento de 

alta qualidade e eficácia no que se refere a habilitação e 

reabilitação de crianças e adolescentes com deficiência visual 

congênita ou adquirida. Receberemos equipamentos, brinquedos e 

móveis. 

 

 Participamos da “Passeata do Dia Nacional da Luta das Pessoas com 

Deficiencia”  que aconteceu no dia 20 de setembro de 2014. 

 



 

 Participação no  Evento on line ONCB “ Participação e Controle 

Social na Brasil” 

 

 Reunião Sedes sobre SCFV-Serviço de Convivência Familiar e 

Vínculos com a equipe do CRAS do Núcleo Central, houve a 

apresentação do serviço e como será a articulação com a rede 

socioassistencial. 

 

 Participação e reunião do Conselho Municipal da Pessoa com 

Deficiencia-CMPCD de Sorocaba. 

 

 Continuidade no cadastramento das notas fiscais  no sistema da 

nota fiscal paulista. 

 

 Assistidos e colaboradores foram assistir ao espetáculo do circo 

Thiany , através de uma parceria do circo com a Prefeitura 

Municipal. 

 

 
CANTINHO CULTURAL 

 

PODE SER QUE UM DIA DEIXEMOS DE NOS FALAR... 

MAS, ENQUANTO HOUVER AMIZADE, 

FAREMOS AS PAZES DE NOVO. 

 



 

PODE SER QUE UM DIA O TEMPO PASSE... 

MAS, SE A AMIZADE PERMANECER, 

UM DE OUTRO SE HÁ-DE LEMBRAR. 

 

PODE SER QUE UM DIA NOS AFASTEMOS... 

MAS, SE FORMOS AMIGOS DE VERDADE, 

A AMIZADE NOS REAPROXIMARÁ. 

 

PODE SER QUE UM DIA NÃO MAIS EXISTAMOS... 

MAS, SE AINDA SOBRAR AMIZADE, 

NASCEREMOS DE NOVO, UM PARA O OUTRO. 

 

PODE SER QUE UM DIA TUDO ACABE... 

MAS, COM A AMIZADE CONSTRUIREMOS TUDO NOVAMENTE, 

CADA VEZ DE FORMA DIFERENTE. 

SENDO ÚNICO E INESQUECÍVEL CADA MOMENTO 

QUE JUNTOS VIVEREMOS E NOS LEMBRAREMOS PARA SEMPRE. 

 

HÁ DUAS FORMAS PARA VIVER A SUA VIDA: 

UMA É ACREDITAR QUE NÃO EXISTE MILAGRE. 



 

A OUTRA É ACREDITAR QUE TODAS AS COISAS SÃO UM MILAGRE. 

ALBERT EINSTEIN 
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