
 

ENTÃO É NATAL.... 

 
“Natal é a ternura do passado, o valor do presente e a esperança de um futuro melhor. É 

comungar com as pessoas que amamos a fartura e o amor que nos foi dado pelo sacrifício de um 

homem que nasceu menino e subiu aos céus para sentar-se ao lado do criador. É o desejo mais 

sincero de que cada coração se encha com bênçãos ricas e eternas e que cada caminho nos leve 

à paz. Feliz Natal e Feliz Ano Novo”. 

 

No dia 09 deste mês realizamos a entrega de panetones aos assistidos e kit brinquedos e roupas para as 

crianças da ASAC. Eles puderam participar do sorteio de brindes e prestigiaram a apresentação musical 

dos adolescentes.  

 
#Descriçãodaimagem: Foto colorida do Papai Noel sentado em uma poltrona vermelha segurando um saco de brinquedos na cor 

branca. No seu colo uma criança o ajuda a segurar o mesmo saco. Ao fundo uma Árvore de Natal.  



 

 
#Descriçãodaimagem: Foto colorida em paisagem da sala de espera da ASAC com pessoas sentadas em cadeiras enfileiradas na 

horizontal, mais ao fundo pessoas em pé.  

 
#Descriçãodaimagem: Foto colorida de duas assistidas com o Papai Noel no meio. Cada uma segurando um panetone nas mãos. 



 

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL  
 

Mais um ano o Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba em parceria com a TOYOTA 

realizaram um evento em prol das crianças, o Natal Dourado. Foram entregues livros acessíveis 

e lanches aos participantes.  

 
#DescriçãodeImagem: Foto colorida com a presidente do Fundo Social, os Funcionários da Toyota e o Presidente da 

ASAC. Presidente da ASAC segura os embrulhos dourados, sendo eles, presentes para as crianças. 

 
#DescriçãodeImagem: Foto colorida em paisagem de uma mulher de costa cantando para as crianças e familiares. 

Mulher realizando uma dinâmica com colheres com a plateia. 



 

ARREGAÇANDO A MANGA  
 

*03/12 – Acompanhamento da doação de brinquedos e bichos e pelúcia pelos alunos de uma Escola 

Estadual de Sorocaba.  

 

*03/12 – Acompanhamento do documentário realizado pelos alunos da ETEC. Fernando Prestes.  

 

*06/12 - Visita Institucional pelas Técnicas de Atendimento Vanessa Braga, Josyane Visnóveski, Flávia Viana, 

e Caroline Almeida Captadora de Recursos ao LARAMARA – Associação Brasileira de Assistência ao 

Deficiente Visual. 

 

*09/12 – Entrega de lembrança aos assistidos da ASAC e kit brinquedos e roupas as crianças.  

 

*14/12 – Participação da Assistente Social Josyane Visnóvenki na Reunião no Conselho Municipal dos 

direitos da Pessoa com Deficiência de Sorocaba. 

 

DATAS COMEMORATIVAS 
 

* 01 Dia Internacional da Luta contra a AIDS 

 

*02 Dia Nacional do Samba 

 

*03 Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

 

*04 Dia do Orientador Educacional 

 

*05 Dia Internacional dos Voluntários para o Desenvolvimento Econômico e Social 

 

*08 Dia da Família 

 

*08 Dia da Justiça 

 

*25 Natal 

 

*31Dia de São Silvestre 



 

CANTINHO CULTURAL 
 

Cordel de Natal  
Tere Penhabe 

Seja bem vindo outra vez no nosso mundo, o Natal  
que traga muita alegria essa festa universal  

calorosa e abrangente que envolve a toda gente. 

...O bom velhinho que mostra  
vestido com primazia a quem chamam Papai Noel  

das crianças, a alegria nunca vi ou passei perto  
mas acreditei, é certo. 

É preciso dar presentes  
enquanto tem a quem dar porque um dia eles se vão  
não adianta lamentar mesmo havendo controvérsia  

sobre toda essa conversa. 

...São Francisco de Assis  
fez o primeiro presépio imitado com mil pompas  
pelos ricos, não o clero que a função foi divulgar  

e o povo o reverenciar. 

Termina aqui meu cordel  
mas não a boa vontade que possamos algum dia  
ter um mundo sem maldade para tecer meu final  

pra todos: FELIZ NATAL! 

 

Expediente 

Ano 08 Edição 97 

Dezembro de 2016 

Rua Sete de Setembro, 344  

Centro – Sorocaba – SP  

Fone (15) 3232.2786 

Acesse: www.asac.org.br 

Facebook: ASAC Sorocaba 

E-mail: asac.sorocaba@gmail.com 

http://www.asac.org.br/
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com

