
 

 

 

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE 

 
Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 05 de Junho o Hospital 

Oftalmológico e seus filiais (Unidade Pré-Hospitalar da zona leste da Unidade de Pronto 

Atendimento do Éden, Centro de Reabilitação Vida Nova BOS), incluindo a ASAC, soltaram 

balões com sementes de árvores, de ipês coloridos e araçás. A ação foi realizada para 

conscientização da importância da preservação do meio ambiente. 

 

 
#DescriçãodaImagem: Foto colorida com os técnicos e assistido ASAC segurando os balões nas cores azul e branco, todos estão 

na rua em frente a Entidade. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
#DescriçãodaImagem: Foto colorida com os técnicos e assistido da ASAC soltando os balões nas cores azul e branco, alguns 

estão na frente a Entidade, outra no meio da rua parando o trânsito. 

 

FORMATURA DO CURSO DE QUICK MASSAGE 
 

No dia 28 de junho tivemos a formatura da 3ª Turma de Formandos do Curso de Quick 

Massage do Professor José Luiz Sato. O presidente, coordenação, técnicos de atendimento e 

familiares estiveram presentes para prestigiar este momento especial.  



 

 

 
DescriçãodaImagem: Foto colorida com os alunos de Quick Massage, o Professor Sato, os técnicos da ASAC e alguns familiares,  
divididos em três filas, um ao lado do outro, sendo a primeira quatro pessoas sentadas de joelho, a segunda e a terceira de pé.  

 

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL 

 

1º Fórum de Mobilidade 

 

No dia 27 de Junho foi realizado o 1º Fórum de Mobilidade para discutir assuntos 

referentes à Mobilidade Urbana, Transporte, Saúde e Comunicação. A ASAC e seus assistidos da 

foram convidados a participar da ação. O Fórum foi divido em quatro grupos e cada participante 

teve a oportunidade de escolher o tema que gostaria de participar, dentro dele as pessoas 

puderam opinar sobre melhorias que deveria acontecer em determinado tema. Tivemos uma 

participação forte e com grande número de técnicos e atendidos da Instituição.  



 

 

 

 

#DescriçãodaImagem: Foto colorida dos assistidos e o técnico de Informática da ASAC, todos sentados, enfileirados, divididos em 
quatro filas, aguardando o momento do início do Fórum.  

 

 

 
#DescriçãodaImagem: Foto colorida dos assistidos e o técnicos da ASAC, todos sentados, enfileirados, divididos em quatro filas, 

aguardando o momento do início do Fórum.  
 
 
 



 

 

 
 

15º Feira da Reatche 
 

Dia 01 de Junho os profissionais da ASAC, Centro de Reabilitação e Compras do BOS  visitaram a 

15ª edição da Feira Reatech – Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade. 

Os expositores puderam divulgar sua Organização e seus produtos nos segmentos  de agências 

de empregos, instituições financeiras, fabricantes de cadeiras de rodas, farmácia, animais 

treinados, veículos adaptados, aparelhos e equipamentos para deficientes. 

 
#DescriçãodaImagem: Foto colorida da equipe da ASAC, CRV e BOS. Estão divididos em duas fileiras, um ao laod do outro, em frente a entrada da 

Feira.  
 

ARREGAÇANDO A MANGA 

Atividades ocorridas durante o mês de junho: 

* Dia 01 de Junho os técnicos da ASAC participaram da Feira da Reatche.  
* Dias 05 e 23 de junho foram a entrega do plano de trabalho e os documentos para o 
Edital de Chamamento da Prefeitura Municipal de Sorocaba, por meio da Secretaria de 
Igualdade e Assistência Social.  
* Dia 26 de Junho foi a entrega da documentação para o Edital de Chamamento do 
Conselho Estadual do Idoso, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social. 
 



 

 

* Participação nas reuniões do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de 
Sorocaba, do CMPCD - Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Conselho 
Municipal da Saúde. 
 
 

 

CANTINHO CULTURAL 
 

 

Sonho de Papel 
 

O balão vai subindo, vem caindo a garoa. 

 O céu é tão lindo e a noite é tão boa. 

 São João, São João. 

Acende a fogueira no meu coração.  

Sonho de papel a girar na escuridão. 

 Soltei em seu louvor no sonho multicor. 

 Oh! Meu São João.  

Meu balão azul foi subindo devagar. 

 O vento que soprou meu sonho carregou. 

 Nem vai mais voltar.  

 

Autor: Alberto Ribeiro 
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