
 

Dia 26 de julho – Dia dos Avós 

O Dia Mundial dos Avós (também conhecido por Dia da Vovó no Brasil) é celebrado em 26 de 

julho em homenagem à Santa Ana e São Joaquim, os avós de Jesus Cristo, considerados os padroeiros de 

todos os avós pela Igreja Católica. 

No dia 26 de julho de 1584, o Papa Gregório VIII canonizou os avós de Jesus Cristo, por isso a 

escolha desta data para a celebração. 

O objetivo deste dia é homenagear e agradecer toda a consideração e carinho que os avós dão 

aos netos. 

Os avós são os "responsáveis" em mimar e auxiliar os netos nas suas travessuras. Costuma-se 

dizer que os avós são os "segundos pais” das crianças. 

No Dia Mundial dos Avós, normalmente, os netos aproveitam para presenteá-los ou fazer 

bonitas homenagens, como forma de agradecimento por toda a atenção e carinho recebido dos avós. 

Aqui vão algumas Atividades para o Dia dos Avós: 

Você pode surpreender os seus avós (avó ou avô) com diversas atividades divertidas para 

comemorar esta data. Por exemplo: 

 Preparar um almoço especial; 

 Fazer piquenique no parque, praia ou na serra; 

 Fazer uma reunião de família e homenagear os avós; 

 Passar o dia ouvindo as histórias da vovó ou do vovô; 

 Cozinhar com os avós; 

 Pescar com o vovô; 

 Relembrar momentos felizes com os avós olhando um álbum de família; 

 Escrever uma poesia ou mensagem especial para os avós; 

 O mais importante: estar presente com seus avós e fazer algo que seja divertido para ambos. 

 

 

 



 

Nota fiscal Paulista 

As notas fiscais emitidas em compras podem ter um destino diferente para quem não adere ao Programa 

Nota Fiscal Paulista. Na Asac, algumas pessoas e empresas optam por não pedir o CPF nos cupons e estas 

são doadas à associação através de diversas urnas espalhadas pela cidade, onde é feito o cadastro no 

programa pelo próprio CNPJ. Com isso, participamos de sorteios e também resgatamos os créditos 

acumulados nas compras, levantando fundos para manutenção e investimentos. Doe suas notas fiscais à 

ASAC!!!! 

 

 

ARREGAÇANDO A MANGA 

Neste mês de julho finalizou mais um curso da padaria artesanal, a você assistido ou familiar que quiser participar é só dar o 

nome para a Alessandra. 

 

                        

                                 

Descrição das fotos: na primeira foto 

4 pessoas sentadas de toucas 

higiênicas e 2 em pé, tem uma mesa 

à frente uma bandeja com mini pães 

doces e um pão grande salgado. 

Abaixo à esquerda uma foto de dois 

pães grandes e do lado direito muitos 

pães pequenos redondos. 

Descrição da foto: logo tipo da nota fiscal 

Paulista em um retângulo com os dizeres: 

“quanto mais você pede, mais você ganha”. 

Com as cores em preto, amarelo, azul e 

cinza.  



 
Participação das colaboradoras: Yara, Josyane, Vanessa Braga, Flavia Boitchenco e Daniely  em 

São Paulo na Palestra sobre Marco Regulatório Lei13.019/14 e sua regulamentação Decreto Federal 

8.726/16 nos aspectos jurídicos e contábeis. Os palestrantes foram a advogada Paula Raccanello Storto e o 

contador Aguinaldo Lima. 

 

Descrição da foto: Vanessa Braga, Flávia, Yara e Joseane posando para a foto sorrindo, sentadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nos dias 22 e 27 de julho tivemos o Treinamento da Brigada do Incêndio na ASAC para todos 

os colaboradores. 

 

 

Descrição da foto: cinco fotos dos funcionários manuseando extintores de incêndio, simulação em 

colocar um ferido na maca e carregando-o. No canto inferior direito um círculo vermelho com os dizeres em branco: 

Brigada de incêndio e abaixo, fora do círculo a informação do tempo de Abandono de área da Asac de um  minuto e 

trinta e nove segundos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
As colaboradoras: Vanessa Júnia, Dayse e Renata participaram da 2ª parte da Palestra: Visão 

Causal do Autismo ministrada pelo Dr. Raymond Rosemberg no dia 29 de julho na AMAS em Sorocaba. A 

palestra  citou as alterações cerebrais no autista, bem como o funcionamento alterado de algumas estruturas; 

justificando os comportamentos apresentados por eles e também um pouco mais sobre os prós e os contras 

do uso de alguns dos medicamentos mais receitados pelos médicos. Ao fim da palestra, Dr. Rosemberg 

esclareceu dúvidas dos participantes, inclusive sobre autistas deficientes visuais e nos orientou a procurar a 

instituição ADEFAV, onde o mesmo fundou e trabalha também com autistas e deficientes visuais. 

 

 

Descrição da foto: Vanessa Júnia, Renata e Dayse posando para foto sorrindo, elas estão na frente do 
banner da AMAS Associação Amigos do Autista de Sorocaba.  

 

E mais uma informação: é com grande felicidade que informamos que recebemos a aprovação 

do Projeto de Massoterapia pela ONCE. Pela segunda vez seremos apoiados pela Fundacion Once para 

darmos continuidade ao projeto, que iniciará dia 01 de agosto com 14 deficientes visuais. A professora que 

dará continuidade será a Dayse Baptista, fisioterapeuta. 



 

CANTINHO CULTURAL 
Dia 20/07 dia do amigo 

“Ame seus amigos do jeito que se ama a si, pois só assim a 
amizade entre todos será perfeita.” 

Anônimo 
 
Mas, lembre-se: “Ter muitos amigos é não ter nenhum” 

Mário Quintana 
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