
 

Dia 07 de Abril Dia Mundial da Saúde. 

O dia mundial da saúde foi criado em 1948, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

através da preocupação de seus integrantes em manter o bom estado de saúde das pessoas do 

mundo, bem como alertar sobre os principais problemas que podem atingir a população. 

Ter saúde é garantir a condição de bem estar das pessoas, envolvendo os aspectos físicos, 

mentais e sociais das mesmas, em harmonia, definição dada segundo a OMS. 

É necessário que informações acerca da higiene, doenças, lixões, aterros sanitários, dentre 

outras, cheguem à população, pois dessa forma o governo faz um trabalho preventivo, 

melhorando a saúde da população e diminuindo gastos com a saúde pública. 

Sendo de responsabilidade dos governantes, a saúde pública deve ser levada a sério tanto 

pelos municípios, estados e governo federal. Esses devem cuidar de aspectos ligados às suas 

responsabilidades, capacidades e verbas. 

O saneamento básico é um desses aspectos para se manter a saúde de uma população, pois 

garante que a água tratada chegue até nossas casas e que as redes de esgotos estejam 

devidamente encanadas, diminuindo os riscos de contaminação por bactérias. 

Campanhas de vacinação também é uma forma preventiva de cuidar da saúde das pessoas, pois 

através delas é possível evitar doenças e epidemias entre as pessoas. 

Participar de pequenas associações também é uma forma de buscar informações sobre a 

manutenção da saúde, pois estas estão diretamente ligadas a governantes, que devem assumir 

tais responsabilidades; promover discussões e reflexões visando maior amplitude do tema, 

buscando soluções para manter o saneamento ambiental, garantindo o desenvolvimento social 

e econômico de um país. 

Outra forma de garantir a saúde de um povo é dando-lhes condições dignas de trabalho, a fim 

de proporcionar ganhos o suficiente para manter uma alimentação de qualidade. Através de 

uma boa alimentação as pessoas adquirem uma forma saudável de manter a saúde própria, 

evitando despesas com planos de saúde e remédios. 



 

INTERESSES ESPECIAIS 

Atividades de comemoração da Páscoa: 

As crianças e adolescentes tiveram uma 

experiência maravilhosa juntamente com o 

pessoal da padaria Sabia, onde podemos 

participar da confecção dos ovos de páscoa, 

foi muito legal!!!!  

Nós da equipe da ASAC queremos 

agradecer a todos da Padaria Sabina que 

nos acolheu muito bem e com muito 

carinho, valeu Padaria Sabina!!!! 

 

Fotos dos adolescentes e crianças e colaboradores da ASAC e Padaria Sabina. 

 
  

     Evolução - Excimer -ABRIL/2014 

        META : 269 

Cirurgias 1 ao 6 7 ao 13 14 ao 20 21 ao 27 28 ao 30 Total 

Lasik  19 26 16 15 24 100 

PRK 21 43 19 18 17 118 

LDV 0 8 6 2 0 16 

Intralase 0 0 2* 0 0 0 

Total Geral  40 77 41 35 41 234 

Retoques 3 1 0 0 0 4 

% conversão Femto 7%   

  
   
 



 

Participação Especial. 

 

Os técnicos Fabiano, Karin, Vanessa e Yara 

participarão no dia 15 e 16 de abril em São Paulo da 

feira TechCamp é um programa do Departamento de 

Estado dos EUA que visa promover, em diferentes 

cidades do mundo, o encontro de dirigentes de 

organizações não governamentais e especialistas em 

tecnologias emergentes, com o objetivo de demonstrar 

os seus benefícios na gestão dessas entidades. 

Com o tema “Os benefícios das tecnologias e 

seus aplicativos no aprimoramento da gestão em 

ONGs “, reuniu representantes de entidades nacionais 

em palestras e workshops de capacitação. Trata-se de 

grande oportunidade para fortalecer essas importantes 

instituições em prol da pessoa com deficiência, 

fornecendo subsídios para que possam, dentro de suas 

particularidades e utilizando os recursos digitais 

disponíveis, aperfeiçoar o planejamento, execução e 

acompanhamento de suas atividades, organizando de 

maneira mais eficiente sua estrutura de trabalho e, 

principalmente, otimizando seus resultados. 

 

 

 

 

 

Foto: coordenadora(Yara), Tec. Informática (Fabiano), 

Tec. O.M (Vanessa), T.O (Karin) 



 
No dia 11/04/2014, a equipe da ASAC e centro de Reabilitação Vida Nova participarão 

da Xlll Feira Internacional de Reabilitação, Inclusão, Acessibilidade e Paradesporto 

“REATECH”. 

 

Foto da equipe no painel da feira REATECH 

ASAC e Centro de reabilitação Vida Nova marcarão 

presença na “Ocupação Jovem” 

Ocupação Jovem ocorreu em 12/04/14, foi um evento organizado pela Secretaria do 

Desenvolvimento de Sorocaba, onde participaram várias ONGs e instituições da Cidade; 

incentivando a integração, cultura, conhecimento e diversão dos vários segmentos sociais de 

Sorocaba.  

 
FOTO: Equipe da ASAC na Ocupação Jovem  



 

Cantinho 

Cultural. 

“A felicidade 

aparece para 

aqueles que 

choram. 

Para aqueles 

que se 

machucam. 

Para aqueles 

que buscam e 

tentam 

sempre.” 
 

Clarice Lispector 

                     

 

Foto: Pôr do SOL 

Expediente 

Ano 06 Edição 57 

Março de 2014 
Rua Sete de Setembro, 344.  

Centro – Sorocaba – SP  
Fone (15) 3232.2786 

Acesse: www.asac.org.br 

Email: asac.sorocaba@gmail.com 

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

