
JANEIRO ROXO !!!
Mês do combate ao Hanseníase 

#DescriçãodaImagem: Imagem com fundo em degrade, começando com branco e terminando com lilas. Na parte
superior uma fita em cor roxa, símbolo da campanha. Na parte inferior escrito #JaneiroRoxo Campanha Mundial de
Combate à Hanseníase. 

A Hanseníase é uma doença crônica, transmissível, tem preferência pela pele e nervos
periféricos,  o  que  lhe  confere  alto  poder  de  causar  incapacidades  e  deformidades  físicas,
principais responsáveis pelo estigma e preconceito que permeia a doença. A transmissão se dá
de uma pessoa doente sem tratamento, para outra, após um contato próximo e prolongado.

O Ministério da Saúde (MS) promove em parceria aos estados e municípios, ações de
vigilância e educação em saúde, com o objetivo de alertar a população sobre os sinais e sintomas
da doença e incentivar a procura pelos serviços de saúde, além de mobilizar os profissionais de
saúde à busca ativa de casos novos de hanseníase e exame dos contatos, especialmente os de
convivência domiciliar (grupo com maior risco de adoecimento). As ações de busca ativa têm
como foco o diagnóstico precoce da doença e a prevenção das incapacidades e deformidades
físicas.  O MS recomenda que as pessoas procurem o serviço de saúde ao aparecimento de
manchas em qualquer parte do corpo, principalmente, se essa mancha apresentar alteração de
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sensibilidade ao calor e ao toque, configurando como um dos sinais e sintomas sugestivos da
doença.

Entre 2006 a 2015, o Brasil conseguiu reduzir em 28% a taxa de detecção da doença,
reduzindo de 43.652 para 28.761 o número de casos novos diagnosticados, no mesmo período.
Entretanto, mesmo com a redução apresentada, a detecção no país ainda é considerada alta
para a Organização Mundial de Saúde (OMS). Dos 28.761 casos registrados em 2015, 2.113
(7,34%)  foram em crianças  com menos  de  15  anos,  sinalizando  focos  de  infecção  ativos  e
transmissões recentes.
Referência: www.blog.saude.gov.br 

DIA MUNDIAL DO BRAILE – 4 DE JANEIRO
 A data de 4 de janeiro assinala o nascimento de Loius Braille, o criador do sistema de

leitura e de escrita Braille, que permite através do toque facilitar a vida das pessoas invisuais e a
sua integração na sociedade.  Louis Braille  ficou cegou aos 3 anos de idade e aos 20 anos
conseguiu formar um alfabeto com diferentes combinações de 1 a 6 pontos que se alastrou pelo
mundo e que ainda hoje é usado como forma oficial de escrita e de leitura das pessoas cegas.

Livros,  folhetos,  medicamentos,  cds,  dvds,  são  alguns  exemplos  de  produtos  com
impressão em Braille para facilitar a percepção do conteúdo.

O  Braille  é  composto  por  64  sinais,  gravados  em papel  em relevo.  Estes  sinais  são
combinados em duas filas verticais e justapostas, à semelhança de um dominó ao alto. A leitura
faz-se da esquerda para a direita.

Referência: www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-do-braille

MUDANÇAS NA DOAÇÃO DE NOTA FISCAL
PAULISTA

As  doações  físicas  de  notas  paulistas  para  entidades  assistenciais  não  serão  mais
possíveis através de urnas. As entidades ficarão proibidas de colocar urnas em supermercados,
lojas,  restaurantes  e  estabelecimentos  comerciais  em geral.  Com a mudança,  as  instituições
acreditam que a redução dos recursos doados é inevitável. As mudanças foram anunciadas pelo
governador Geraldo Alckmin.
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As entidades negociavam a instalação das urnas nos estabelecimentos, e as retiravam
uma vez por semana. Antes, era possível fazer uma compra e depositar a nota fiscal sem CPF ou
CNPJ nas urnas e depois as instituições realizavam o cadastro dos cupons no site da Secretaria
da Fazenda. O programa foi criado há 10 anos através da Lei nº 12.685, e permite o reembolso
de até 20% do Imposto em relação ao que foi consumido, valor que era repassado a entidades. A
Secretaria Estadual da Fazenda alega que a mudança deve dificultar fraudes, roubos de urnas e
descentralizar o repasse de recursos.

A partir de agora as organizações só poderão receber doação de cupons que os próprios
consumidores cadastrarem no aplicativo da “Nota Fiscal Paulista” ou pelo site da Secretaria da
Fazenda de São Paulo. Para fazer uma doação pelo aplicativo, será preciso baixar o APP em
celulares  smartphones  (Android  ou  IOS)  com  o  nome  “Nota  Fiscal  Paulista”,  cadastrar  o
comprovante e indicar a entidade que deverá receber o valor.

#DescriçãodaImagem: Imagem com fundo em colorido verde, amarelo e laranja, explicando a forma de doação da Nota Fiscal

Paulista, 1) Baixe a APP, 2) Tire uma foto da sua NF e 3) Pronto, agora é só enviar. Válidos somente para NF sem CPF e emitidas no

estado de SP. 
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ARREGAÇANDO AS MANGAS 

APRESENTAÇÃO ASAC PARA CIA/BOS

No dia 26 de janeiro os técnicos da ASAC (Técnica de Orientação e Mobilidade, Instrutor de

Informática, Pedagoga, Psicóloga, Professor de Braile, Terapeuta Ocupacional e Fisioterapeuta) realizaram

uma apresentação do serviço e de como lidar com a pessoa com deficiência visual. O público participante

foram as colaboradoras da CIA – Central de Informações de Agendamento do Banco de Olhos de Sorocaba. 

#DescriçãodaImagem: Foto colorida da equipe técnica e colaboradores do BOS no treinamento de “Como Lidar com o Deficiente
Visual”, em pé um ao lado do outro sorrindo. Ao lado esquerdo cadeiras enfileiradas na vertical. 
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CANTINHO CULTURAL

“Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um
sujeito genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Doze meses
dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Ai entra o milagre da renovação e
tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui pra diante vai
ser diferente”

Carlos Drummond de Andrade

Mais um ano está chegando e com ele a esperança de renovação, seja material, mental ou
espiritual. Que 2018 venha reforçar a crença de que a esperança, a mudança e as novas formas
de ver e fazer as coisas são possíveis a cada dia. Reconstruir, renascer, mudar e transformar
para cada vez mais melhorarmos como pessoas,  como pais,  filhos,  sobrinhos, irmãos,  tios e
como profissionais.

Desejamos que a esperança que vem acompanhada com a virada do ano abra novos
horizontes e nos leve cada vez mais rumo a um mundo mais humano, justo e de paz. A paz que o
mundo implora, aquela que cultivamos todos os dias, com nossa família, nossos amigos, com os
nossos colegas.  A paz que construímos junto com nossas crianças que serão os adultos de
amanhã.

O Ano Novo vem de encontro com as nossas projeções para este amanhã e revisão de
nossos projetos de ontem. É um momento para refletir sobre os acontecimentos de nossas vidas.
Então, que estas reflexões concretizem o amor que temos que viver todos os dias e projete para
o próximo ano a intensidade na paz, na solidariedade, na amizade e na esperança em tudo que
fizermos para o bem.

FELIZ ANO NOVO!
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Acesse: www.asac.org.br
E-mail: contato@asac.org.br
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