
 

DIA DO TRABALHO 
 

 
Descrição da Imagem 

 
A imagem é um informativo em fundo preto, com quatro fotografias com legendas. Acima do               

informativo está escrito em cor branca _"1º de Maio - Eu Tenho Deficiência Visual Eu Posso                
Trabalhar!!!"_ Abaixo dessa mensagem no canto esquerdo tem uma fotografia de uma mulher             
vestida de social com óculos escuros, na legenda abaixo da fotografia está escrito "Defensora              
Pública". No canto direito tem uma fotografia de um homem com as duas mãos em uma lousa                 
de escola, na lousa consta algumas fórmulas de matemática, abaixo desta fotografia tem a              



 

seguinte legenda "Professor de Matemática dando aula". Abaixo dessas duas fotografias tem            
mais duas fotografias, no canto esquerdo tem um homem de terno e óculos escuro sentado à                
uma mesa de escritório, tendo na mesa computador, livros e uns enfeites de mesa. A               
fotografia no canto direito é a imagem de duas mãos lendo alguns fórmulas em braile, a                
legenda desta foto está escrito "Arquiteto cego trabalhando". Abaixo dessas fotografias tem            
uma mensagem com o texto da cor branca e envolta por quadro retangular com os dizeres:                
"Você Precisa Saber!!! Segundo o IBGE (2010), estimativamente no Brasil há 500 mil cegos e               
ao menos 5,5 milhões de deficientes visuais entre baixa visão grave, moderada e leve. Essas               
pessoas querem ter a oportunidade de ter o direito ao trabalho. 

Abaixo do quadro retangular tem a seguinte informação: 
Apoio: Líderes da Inclusão!!! Juntos Somos Mais Fortes 
 
DIA DAS MÃES 

 
É comum, no mundo contemporâneo, a comemoração do Dia das Mães em todo segundo              

domingo de maio. Essa data já se tornou sinônimo de afeto, carinho, consideração pelas              
genitoras e também símbolo de consumismo. A despeito do viés mercadológico, o Dia das              
Mães é uma data de singular importância para o mundo ocidental, sobretudo por reforçar os               
vínculos familiares. Mas como o segundo domingo de maio passou a ser considerado,             
mundialmente, como o Dia das Mães? 

Desde a Idade Antiga há relatos de rituais e festivais em torno de figuras mitológicas maternas e                 
de fenômenos como a fertilidade. Na Idade Média, havia também muitas referências a respeito              
da figura da Mãe, sobretudo o simbolismo judaico-cristão com as figuras de Eva e Maria. Mas                
foi apenas no início do século XX que as mães passaram a ter um dia oficial para serem                  
homenageadas. A escolha da data (todo segundo domingo de maio) remete à história da              
americana Anna Jarvis. 

 
Origem do Dia das Mães 

Anna Jarvis perdeu sua mãe, Ann Marie Reeves Jarvis, em maio de 1905, na cidade de                
Grafton, no estado da Virgínia Ocidental, EUA. Com a morte da mãe, Anna, diante do               
sofrimento e da dor que sentiu, decidiu organizar com a ajuda de outras moças um dia                
especial para homenagear todas as mães e para ensinar as crianças à importância da figura               
materna. 

Anna e suas amigas eram ligadas à Igreja Metodista da cidade mencionada acima. Em 10 de               
maio de 1908, o grupo de Anna conseguiu celebrar um culto em homenagem às mães na              
Igreja Metodista Andrews, em Grafton. A repercussão do tema do culto logo chamou atenção             
de líderes locais e do então governador do estado de Virgínia Ocidental, William E. Glasscock.               
Glassock definiu a data de 26 de abril de 1910 como o dia oficial de comemoração em                 
homenagem às mães. 

Logo a repercussão da celebração oficial em âmbito estadual alastrou-se para outras regiões dos              
Estados Unidos e foi adotada também por outros governadores. Por fim, no ano de 1914, o                



 

então presidente dos EUA, Woodrow Wilson, propôs que o dia nacional das mães fosse              
comemorado em todo segundo domingo de maio. O importante a ser mencionado é que a               
decisão de Wilson foi tomada a partir de sugestão da própria Anna Jarvis, que ficou               
internacionalmente conhecida como patrona do Dia das Mães. 

 
Dia das Mães no Brasil 

No caso do Brasil, o Dia das Mães foi comemorado pela primeira vez em 12 de maio de 1918, na                    
Associação Cristã de Moços de Porto Alegre. Em outros lugares, houve também outros focos de               
comemoração de mesmo teor, geralmente associados a instituições religiosas. Mas foi somente em             
1932, durante o governo provisório de Getúlio Vargas, que o Dia das Mães passou a ser celebrado                 
segundo o molde dos Estados Unidos, isto é, em todo segundo domingo do mês de maio. 

O Dia das Mães também é uma importante data para o comércio no Brasil, perdendo apenas para o Natal                   
em vendas. A celebração está à frente do Dia dos Pais, Dia dos Namorados e Páscoa. 

 
Disponível em: 

<https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-das-maes.htm 
 

 
Descrição Foto: foto colorida, ao centro assistido sentado com um violão, à sua direita dois adolescentes 

fazendo homenagem cantando e recitando poesia para as mães, em sua esquerda uma adolescente 



 
segurando o microfone. Ao fundo balões azuis e amarelos em forma de arco e abaixo a palavra 

Família. 
 

 
ARREGAÇANDO AS MANGAS: 

No dia 25 de maio, a equipe da ASAC, participou do 1º Fórum Nacional de Atenção à Pessoa                  
com Deficiência Visual. Os temas abordados foram: reabilitação Visual, educação          
Inclusiva, Atenção à saúde da pessoa com def. visual, direitos, Mobilidade Urbana e             
acessibilidade e outros assuntos, importantes para o desenvolvimento da pessoa com           
deficiência, a possuir maior autonomia no seu dia a dia. 

 

 
Descrição da foto: foto colorida dos técnicos da ASAC e CRV sorrindo em duas fileiras sentados num 

auditório. 

 
Eleição dos novos Conselheiros do CMPCD 

Neste dia, vinte três de maio, Fabiano Lopes, instrutor de Informática foi eleito um dos 
conselheiros. E importante ressaltar que nesse final de mandato, estamos encerrando e com 
uma vitória, com a lei 11.683 de 23 de março de 2018, que o Conselho passou a ser 
Deliberativo. 



 

 
Descrição da Foto: foto colorida, uma pessoa em pé com uma folha na mão lendo e outras quinze 

sentadas em círculo. 

 
Parabenizamos os Atletas da ASAC e CRV pela homenagem recebida dos Vereadores na             

Câmara Municipal de Sorocaba pelo excelente desempenho em paradesporto.  
 

 
Descrição da Foto: foto colorida na Câmara Municipal de Sorocaba dos atletas em pé segurando o 

certificado de homenagem com autoridades, professores de educação física, presidente da ASAC 
Sr. Mylton Cruz e a técnica Vanessa Braga. 

 
Parabéns ao Assistente Social 

 



 

Assistente Social não sai, realiza visita institucional. 
Não faz fofoca, realiza mobilização. 
Não conversa em vão, realiza atendimento social. 
Não escreve cartas, escreve encaminhamentos. 
Assistente Social não se senta para tomar cerveja, senta para reunião de equipe. 
Não vai à casa de amigos, realiza visita domiciliar. 
Assistente Social não separa brigas, realiza mediação de conflitos. 
Assistente Social não liga, faz contato institucional. 
Não dá, ou doa nada, concede benefícios. 
Assistente Social não sufoca ninguém, realiza supervisão de serviço. 
Não dorme, fica acamado por pouco tempo. 
Assistente Social não monta panelinhas, supervisiona grupos. 
Não tem pré-conceitos, faz diagnóstico social. 
Assistente Social não se situa no espaço, faz diagnóstico sócio-espacial. 
Não pratica socialização entre áreas, realiza intersetorialidade. 

 
 

 
CANTINHO Cultural: 

Homenagem ao dia do Pedagogo! 

Educador é quem ama 
Sem restrição e avareza 

É quem transmite uma chama 
E planta luz e beleza! 

É quem acolhe, acarinha, 
Ensina exemplificando, 

É que dá colo, que aninha 
E nunca grita em desmando! 

Educador só semeia 
Esperando a eternidade 

Está com a mão sempre cheia 
De retidão e bondade! 
Educador tem paixão 

Pela almas das crianças 
Estende-lhes sempre a mão 

Entretecendo esperanças! 
Educador quer saber 

Tanto quanto o educando 



 

E os dois se põem a fazer 
Sabedoria sem mando! 

Tecem juntos com amor 
O pensamento e a verdade 

Assim dá o educador 
Sua parcela à humanidade! 

Parabéns ao professor, 
Que não prende a escola em grade 

Mas se faz educador 
Semeando a liberdade! 
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