
 

Padaria Artesanal 
No dia 02/06/14 – Associação Sorocabana de Atividades para Deficientes Visuais inaugurou uma 

Oficina de Panificação. Essa padaria artesanal, organizada em parceria com o Fundo Social de 

Solidariedade visa capacitar os deficientes visuais para prepararem diversos tipos de pães, com 

técnicas e qualidade comprovadas, tanto para o consumo das suas famílias quanto para oportunidade 

de negócios. 

“Essas pessoas são altamente responsáveis e produtivas. Com essa capacitação, elas terão novas 

oportunidades e ferramentas para que possam disputar vagas no mercado de trabalho” – afirma a 

ASAC.  

 

 
Fotos: Mesa Repleta de Pães Doces e Salgados. 

 



 

INTERESSES ESPECIAIS 

Atividades das crianças em comemoração 

a COPA DO MUNDO 2014

 
Foto: Professora Renata e  os Alunos: Henrique e Elienai. 

 



 

Curso de Reflexologia Podal 

Na sexta-feira dia 27/06/2014, tivemos a finalização do curso de Reflexologia Podal, é uma técnica 

de massagem nos pés, que visa equilíbrio energético, alívio de dores e tratamento através do mapa de 

zona reflexa de todo o corpo. 

Nós da ASAC queremos parabenizar os alunos que se formaram no curso de reflexologia Podal e são 

eles: 

 Francelina de Fátima; Carlos Garoz; Adilson Patrício; Gilberto Dias; Cleide Silva; Roque 

Batista; Eunice Pires; Joaquim Gonzales; Marcos Ribeiro; Ivone Barbosa; Luiz; Ageo; 

Selma; Frederico José; Mara; Gustavo.  

 

 
Foto: Mãos fazendo massagem nos pés.  

 

 

 

 

 



 

A ASAC está participando do SELO SOCIAL 
 

O que é Selo Social? 
 

O Selo Social, além de organizar e certificar as organizações que realizam investimentos 

sociais é uma proposta de mudança de vida, mudança da cidade por meio da junção de forças 

dos setores organizados (empresas, órgãos públicos e organizações não governamentais), que 

tem entre si, um bem comum, que é uma cidade melhor para ser viver. Nesse sentido, o Selo 

Social vem para ser um instrumento de fortalecimento, mobilização e convergência dessas 

pessoas e organizações que buscam esta outra cidade possível. O Selo Social possibilita a 

construção de um projeto de cidade por meio da coletividade, aonde os participantes possam 

se conhecer e se reconhecer como agentes transformadores de sua realidade. 

 

 
Foto: Logo Selo Social 

 



 

Cantinho Cultural 

 
Foto: Casal vestidos de caipira, bandeirinha e fogueira com os dizeres: “Cantar aos apaixonados, e juntar novos casais tem solteiro pra todo 

lado, e casar eh bom demais. Boa Festa Junina”. 
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