
 

Dia 07 de Abril Dia Mundial da Saúde. 

O dia mundial da saúde foi criado em 1948, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

através da preocupação de seus integrantes em manter o bom estado de saúde das pessoas do 

mundo, bem como alertar sobre os principais problemas que podem atingir a população. 

Ter saúde é garantir a condição de bem estar das pessoas, envolvendo os aspectos físicos, 

mentais e sociais das mesmas, em harmonia, definição dada segundo a OMS. 

É necessário que informações acerca da higiene, doenças, lixões, aterros sanitários, dentre 

outras, cheguem à população, pois dessa forma o governo faz um trabalho preventivo, 

melhorando a saúde da população e diminuindo gastos com a saúde pública. 

Sendo de responsabilidade dos governantes, a saúde pública deve ser levada a sério tanto 

pelos municípios, estados e governo federal. Esses devem cuidar de aspectos ligados às suas 

responsabilidades, capacidades e verbas. 

O saneamento básico é um desses aspectos para se manter a saúde de uma população, pois 

garante que a água tratada chegue até nossas casas e que as redes de esgotos estejam 

devidamente encanadas, diminuindo os riscos de contaminação por bactérias. 

Campanhas de vacinação também é uma forma preventiva de cuidar da saúde das pessoas, pois 

através delas é possível evitar doenças e epidemias entre as pessoas. 

Participar de pequenas associações também é uma forma de buscar informações sobre a 

manutenção da saúde, pois estas estão diretamente ligadas a governantes, que devem assumir 

tais responsabilidades; promover discussões e reflexões visando maior amplitude do tema, 

buscando soluções para manter o saneamento ambiental, garantindo o desenvolvimento social 

e econômico de um país. 

Outra forma de garantir a saúde de um povo é dando-lhes condições dignas de trabalho, a fim 

de proporcionar ganhos o suficiente para manter uma alimentação de qualidade. Através de 

uma boa alimentação as pessoas adquirem uma forma saudável de manter a saúde própria, 

evitando despesas com planos de saúde e remédios. 



 

INTERESSES ESPECIAIS 

ASAC CULTURAL 

Palestra sobre Psicologia 

No dia 24 de abril,   tivemos uma palestra sobre Psicologia 

com a Psicóloga Macia Ab. Caggiano, falando a respeito da 

Profissão. Todos puderam participar e tirar suas dúvidas 

sobre a área. 

 

 



 

Participação Especial 

Apresentação da capoeira 

No dia 25 de abril houve a apresentação de capoeira da escola 

Angola do bem Brasil e Asac  na Praça Coronel Fernando Prestes. 

 

 
 

 



 

Demonstração da Massoterapia 

No dia 20 de abril, aconteceu uma demonstração da massagem ANMA, onde 

foi montada uma estrutura e os alunos do professor Sato pode colocar em 

pratica todas as técnicas ensinadas em aula. Foi um sucesso a 

demonstração!!  

 

O que é massagem ANMA?  

É uma forma de massagem de origem chinesa assimilada e divulgada por terapeutas do 

Japão.A anma faz uso de inúmeras técnicas de rotação, deslizamentos, percussões, 

vibrações, amassamentos, fricção, pressão, torções e alongamentos.  
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