
 

Cuidado a Dengue está aí... 

A Secretaria de Saúde de Sorocaba (SP) divulgou nesta quarta-feira (4) um novo boletim 

epidemiológico sobre a epidemia de dengue no município. De acordo com o documento, 8.693 casos 

positivos foram notificados este ano na cidade. Devido ao avanço progressivo da doença, a prefeitura 

resolveu criar um centro de monitoramento da dengue, que passa a funcionar a partir da próxima 

sexta-feira (06/03).O espaço, localizado na rua Carlos Sonetti, n° 814, anexo à Unidade Pré-Hospitalar 

da Zona Leste, ficará aberto 24 horas por dia e terá 27 poltronas de hidratação, três macas comuns e 

uma maca de emergência, além de contar com equipes médicas em tempo integral. 

 "Cartão suspeita". Porém, o local não fará primeiros atendimentos e será destinado apenas 

pacientes que foram encaminhados por outras unidades de saúde ou que possuem o "cartão 

suspeita". Ou seja, que passaram por atendimento em outras unidades, receberam o cartão que 

comprova o diagnóstico e precisaram, por algum motivo, voltar a receber atendimento médico. 

 "A unidade será para fazer tratamento e monitoramento dos casos mais graves, centralizá-los. 

O primeiro atendimento, daquele que ainda não passou por um médico, continuará sendo feito onde é 

feito hoje: nas UBS, nas UPHs e nos hospitais particulares", explica o secretário de Saúde, Francisco 

Antônio Fernandes. 

 O centro de monitoramento funcionará em um prédio de propriedade do Banco de Olhos de 

Sorocaba, por meio de um termo adicionado ao contrato já existente entre BOS e prefeitura. De 

acordo com a Secretaria de Saúde, os gastos com o local, até o final de junho, ficarão em quase R$ 1 

milhão. Ao todo, a Secretaria estima gastar cerca de R$ 7 milhões com a dengue. 

 Instituto Adolfo Lutz confirma também cinco mortes pela doença este ano. 

Prefeitura afirma que retira até 60 toneladas de entulho por dia na cidade. 

Fonte: Tássia Lima do G1 Sorocaba e Jundiaí 

 

 (foto: mosquito da dengue em um círculo vermelho cortando sua extensão e abaixo os dizeres: “Todos 

contra a Dengue”) 

http://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/cidade/sorocaba.html


 

ORIENTAÇÃO -  DENGUE  

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda causada por um vírus e transmitida, 
no Brasil, através do mosquito Aedes aegypti também infectado pelo vírus. 
Atualmente, a dengue é considerada um dos principais problemas de saúde pública 
de todo o mundo. Em virtude do surto de dengue que Sorocaba e região vêm 
registrando, o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Oftalmológico 
de Sorocaba orienta seus colaboradores e pacientes às seguintes medidas de 
prevenção:  Outra medida importante é o uso diário de repelentes para a pele, 
inclusive em crianças acima de 2 anos. 

 

(Foto de orientações de como prevenir a doença) 
 
 
 



 

PASSEIO COM OS  
ADOLESCENTES -  FRESTAS TRIENAL 

DE ARTES  

No final do mês de janeiro, dia 30/01/2015 o grupo de pré adolescentes e 
adolescente, juntamente aos os profissionais da Asac puderam presenciar e 
desfrutar no SESC com exposições interativas de diversos artistas de diferentes 
gerações e países, intitulado de “FRESTAS”.  

 Para você, o que são frestas? Possibilidades? Novos caminhos? Uma fuga do 
comum? 

 Para o Sesc Sorocaba, Frestas é o que surge no “lugar da rasgadura”, já que no 
tupi o nome da cidade pode ser traduzido por meio dos radicais sorok (rasgar) e 
aba (lugar). Podem constituir e definir a experiência de espaço, sejam elas 
orgânicas, virtuais, arquitetadas, mentais ou geopolíticas, pois todas as linhas que 
as frestas traçam no espaço redefinem sua relação com o sujeito, considerando o 
ato abrupto de rasgar como o intervalo entre dois momentos de existência. 

(Abaixo fotos dos adolescentes na exposição do SESC) 

 

 

 



 

 

 

 

 

(Acima fotos dos adolescentes na exposição do SESC) 
 
 
 



 

 
Oportunidades de crescimento 

 
 
(foto: cartaz com a propaganda do curso de Orientação e Mobilidade) 
 
 
 
 



 

 

INTERESSES ESPECIAIS 

A vocês assistidos não se esqueçam de participar das atividades extras da Asac, 
façam suas inscrições: 

OFICINAS 2015 

 

Segunda e Quarta-feira tarde 

Curso de Massagem – Voluntário responsável Sato 

Inscrição com Caroline/ Daniely-Fone:3232.2786/3233.1100 

Local: ASAC - Sete de Setembro, 344 - Centro 

Dia/Hora: todas as segundas e quartas das 14:00 às 16:00 horas 

 

Segunda e Terça feira tarde 

Pintura em Tela com foco na geração de renda – Centro Integrado e de Apoio à 
Pessoa com Deficiência 

Inscrição pelo fone: 3224.4636 

Local: CIAPCD-Rua João Gabriel  Mendes, 351- Vila Gabriel 

Dia/Hora: todas as segundas e terças  das 14:00 às 17:00 horas 

 

Terça feira tarde 

Curso de Panificação – Voluntária responsável Bernadete 

Inscrição com Caroline/ Daniely-Fone:3232.2786/3233.1100 

Local: ASAC- Sete de Setembro, 344- Centro 

Dia/Hora: todas as terças às 13:00 e às 17:00 horas 

 



 
 

Quarta feira manhã 

Curso de Panificação – Voluntária responsável Priscila 

Inscrição com Caroline/ Daniely-Fone:3232.2786/3233.1100 

Local: ASAC- Sete de Setembro, 344- Centro 

    Dia/Hora: todas as quartas às 08:00 e às 12:00 horas 

 

Quinta feira tarde 

Dança de Salão – Voluntário Prof° Ernesto 

Inscrição com Caroline/ Daniely-Fone:3232.2786/3233.1100 

Local: ASAC- Sete de Setembro, 344- Centro 

    Dia/Hora: todas as quintas às 16:00 e às 17:30 horas 

 

Sexta feira manhã 

Artesanato com foco na geração de renda – Centro Integrado e de Apoio à Pessoa 
com Deficiência 

Inscrição pelo fone: 3224.4636 

Local: CIAPCD-Rua João Gabriel  Mendes, 351- Vila Gabriel 

Dia/Hora: todas as segundas e terças  das 08:30 às 12:00 horas 

Sexta-feira tarde 

Oficina de Pintura em Madeira – Voluntária responsável Bernadete 

Inscrição com Caroline/ Daniely-Fone:3232.2786/3233.1100 

Local: ASAC- Sete de Setembro, 344- Centro 

Dia/Hora: todas as 2ªs e 4ªs sextas –feira do mês das 15:00  às 17:00 horas. 

 

 



 
Sexta-feira tarde 

Oficina do Saber – Gramática, Matemática – voluntária responsável Tayná 

Inscrição na Asac II com Alessandra 

Local: Asac II 

Fone:(15) 3233-1100 

Dia/Hora: todas as sextas-feiras das 14:00 horas às 16:00 horas. 

Sexta-feira tarde 

Teatro – Parceiro grupo Acrópole – voluntário responsável Fabrício 

Inscrição no local 

Local: Espaço Cultural Acrópole – Rua Aparecida, 69 

Fone:(15) 3013.1494 

Dia/Hora: todas as segundas às 14:00 horas 

 

Sábado manhã 

Caminhada e Ginástica ao Ar Livre – Parceiro responsável Gustavo 

Não precisa inscrição – Participação Livre 

Local: Ponto de ônibus da Pista de Caminhada do Jardim Santa Bárbara 

Dia/Hora: todo sábado, às 9:00 horas se não chover 

 

Sábado tarde 

Pedal às Escuras – Parceiro responsável Moacir 

Não precisa inscrição – Participação Livre 

Local: Parque das Águas, próximo à lanchonete do “tiozinho” 

Dia/Hora: todo sábado, às 16:00 horas se não chover. 

 



 
Durante toda a semana manhã/tarde 

Judô – Parceiro social Judô na Faixa Vila Barão 

Inscrição no Local 

Local: Av. Pército de Souza Queiróz, 205 Vila Barão - Sorocaba - SP 

Fone: (15) 3418-9512 

E-Mail: contato@judonafaixa.com.br 

Dia/Hora: verificar no local ou com técnicos da ASAC 

Quintas- feiras  

Jardinagem – Voluntário Responsável Antônio Vieira 

Inscrição com Caroline/ Daniely – Alessandra  Fone:3232.2786/3233.1100 / 3212-7899 

Local: ASAC- Sete de Setembro, 344- Centro 

Todas às quintas –feiras das 09:00  às 12:00 horas. 

 
A você assistido, temos muitas opções de 
oficinas, se inscreva, não fique de fora!!! 

 



 

 
(Acima foto de mais uma oficina que se iniciou: Capoeira, quatro assistidos e o instrutor com instrumentos 

musicais) 

 
CANTINHO CULTURAL 

 



 

 

(Foto: Três gatinhos preto e branco com a cabeça inclinada e o do meio mostrando a língua) 

 
Expediente 

Ano 07  Edição 66 

Janeiro de 2015 

Rua Sete de Setembro, 344  

Centro – Sorocaba – SP  
Fone (15) 3232.2786 

Acesse: www.asac.org.br 
E-mail: asac.sorocaba@gmail.com 

 

http://www.asac.org.br/
file:///C:/Users/rmcmartins/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com

