
 

 

OUTUBRO ROSA – CANCER DE MAMA 

 
Foto de um laço cor de rosa escrito Outubro Rosa 

O movimento conhecido como Outubro Rosa nasceu nos Estados Unidos, na década de 1990, 

para estimular a participação da população no controle do câncer de mama. A data é celebrada 

anualmente com o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama e promover a 

conscientização sobre a importância da detecção precoce da doença. 

Em 2015, a campanha tem como objetivo fortalecer as recomendações para o diagnóstico 

precoce e rastreamento de câncer de mama indicadas pelo Ministério da Saúde, desmistificando 

crenças em relação à doença e às formas de redução de risco e de detecção precoce. 

Os principais sinais e sintomas do câncer de mama são: 

 Caroço (nódulo) fixo, endurecido e, geralmente, indolor; 
 Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja; 
 Alterações no bico do peito (mamilo); 
 Pequenos nódulos na região embaixo dos braços (axilas) ou no pescoço; 
 Saída espontânea de líquido dos mamilos  



 

 

Ao identificarem alterações persistentes nas mamas, as mulheres devem procurar imediatamente 
um serviço para avaliação diagnóstica. No entanto, tais alterações podem não ser câncer de mama. 

O BOS realizou uma caminhada dos funcionários, em campanha a prevenção do câncer de mama. 

 

Fotos dos colaboradores da ASAC na caminhada, com camisetas cor de rosa. 

Datas comemorativas do mês de Outubro 

*DIA INTERNACIONAL DA TERCEIRA IDADE – Comemorado no dia 01 de Outubro 

*DIA MUNDIAL DOS ANIMAIS – Comemorado no dia 05 de Outubro  

* DIA DA CRIANÇA – Comemorado no dia 12 de Outubro 

*DIA DO PROFESSOR – Comemorado no dia 15 de Outubro 

*DIA DO MÉDICO – Comemorado no dia 18 de Outubro 

*DIA NACIONAL DO LIVRO – Comemorado no dia 29 de Outubro 



 

 

 

DIA DOS PROFESSORES 

 

Feliz Dia do Professor! 

Que bom contar com seus ensinamentos e boa vontade. Nesta data especial, o parabenizamos por 

sua força e dedicação. 

 

 

Descrição da Imagem: Foto colorida de nove professores da ASAC , que seguram o kit banho que ganharam como lembrança. 

Fabiano professor de Informatica, Renata Pedagoga, Claudinei professor de braile e soroban, Priscila professora do curso de 

bolos e doces, Ernesto professor de dança de salão, Vanessa Júnia educadora física, Bernadete professora de panificação e 

artesanato, Fabiana e Satto professores de massoterapia. 

 



 

 

 

COMEMORAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS 

A ASAC realizou uma festa para as crianças, com direito a brincadeiras, lembrancinhas, comes e 

bebes. 

 

Foto superior à esquerda crianças sentadas em roda brincando de batata quente com Técnica de orientação e mobilidade 

Vanessa Júnia. Foto superior à direita mesa com bolo e atrás crianças e equipe técnica da ASAC e CRV. Foto inferior a esquerda 

criança assistida lendo pista em braile da caça ao tesouro. Foto inferior direita no centro da foto assistida rodeada por equipe da 

ASAC e CRV, recebendo premio da caça ao tesouro. 

 

VISITA 

No dia 21 de Outubro, a ASAC – Associação Sorocabana de Atividades para Deficientes 

Visuais – recebeu a visita da Diretoria Geral e Técnica da Fundacion Once America Latina – FOAL – 

ao Curso de Massoterapia, iniciado em agosto de 2015, com a parceria de ambas as entidades, que 

tem uma duração de 600 horas, dividido em 3 técnicas de massagens, do qual participam 20 

deficientes visuais, entre cegos e baixa visão. 



 

 

  O objetivo principal do projeto é a inclusão no mercado de trabalho e geração de renda aos 

participantes, com a profissionalização da massagem terapêutica, permitindo que conquistem seu 

direito ao trabalho, alcançando independência financeira, auto realização e integração social. 

  O projeto contribuirá para construção de uma sociedade livre, justa e inclusiva, onde 

prevalecerá a redução das desigualdades sociais, priorizando a inclusão sem limites, através da 

profissionalização de deficientes visuais e inserindo-os no mercado de trabalho. 

 Desde o inicio do curso os alunos participaram de atividades em empresas e hospitais, 

fazendo demonstrações de massagens, atuando com responsabilidade e desenvolvendo a cidadania. 

 Com a capacitação profissional, criam-se oportunidades e ferramentas para que o deficiente 

visual possa concorrer a vagas no mercado de trabalho com qualificação, vindo a servir de referencial 

a outros portadores de deficiência visual. 

. 

 

Descrição da foto: Primeira foto da esquerda o Presidente da ONCB, Moises Bauer recebendo massagem da nossa assistida Ivani 

Ap formada em massoterapia. Segunda foto à direita Maria Jesus Varela, Diretora Geral da Fundação ONCE recebendo 

massagem da nossa assistida Yara Cordeiro aluna da segunda turma do curso 



 

 

 

Cantinho Cultural 

Ando devagar porque já tive pressa  

E levo esse sorriso porque já chorei demais  

Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? 

Só levo a certeza de que muito pouco eu sei 

Nada sei. 

Conhecer as manhas e as manhãs,  

O sabor das massas e das maçãs,  

É preciso amor pra poder pulsar,  

É preciso paz pra poder sorrir,  

É preciso a chuva para florir 

 

Penso que cumprir a vida seja simplesmente  

Compreender a marcha e ir tocando em frente  

Como um velho boiadeiro levando a boiada 

Eu vou tocando dias pela longa estrada eu vou 

Estrada eu sou.  

      

Almir Sater 
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