
 
 

HOMENAGEM AO MÊS DAS MÃES 
 

ELA TEM A CAPACIDADE DE OUVIR O SILÊNCIO.  
ADIVINHAR SENTIMENTOS. 

 ENCONTRAR A PALAVRA CERTA NOS MOMENTOS INCERTOS. 
 NOS FORTALECER QUANDO TUDO AO NOSSO REDOR PARECE RUIR. SABEDORIA 

EMPRESTADA DOS DEUSES PARA NOSPROTEGER E AMPARAR.  
SUA EXISTÊNCIA É EM SI UM ATO DE AMOR.  

GERAR, CUIDAR, NUTRIR. AMAR, AMAR, AMAR... AMAR COM UM AMOR INCONDICIONAL 
QUE NADA ESPERA EM TROCA.  

AFETO DESMEDIDO E INCONTIDO,  
MÃE É UM SER INFINITO. 

 

 
 
     (foto: mãe e filha posando para a foto) 
 
 
 

http://www.mensagenscomamor.com/datas-especiais/homenagem_maes.htm
http://www.mensagenscomamor.com/datas-especiais/homenagem_maes.htm


Através de uma singela homenagem as crianças e pré-adolescentes fizeram uma apresentação da música 
“Fico assim sem você”, cantando alegremente e todos disseram frases para as suas mães e fizeram a 
entrega de flores. 
 

 
(Foto das crianças cantando para as mães) 

Neste mês de maio o professor Silas iniciou os atendimentos com crianças e adolescentes com o Projeto de 

Música, que se baseia em oficinas semanais de música, onde crianças e adolescentes terão a oportunidade de 

aproximação cultural, aprendendo a tocar instrumentos musicais e a cantar. Sempre pensando na valorização 

das potencialidades pessoais dos deficientes visuais, bem como evidência de sua capacidade de superar a 

deficiência visual também através da atividade musical.  

 

 
(Foto do professor Silas tocando bateria) 
 



                     

 

        No final de abril iniciou aqui na Asac a Vanessa, Assistente Social e 

conheceremos um pouco mais sobre seu trabalho: 
Assistente social é o profissional graduado em curso superior de Serviço 

Social que devidamente habilitado pode atuar nas expressões da questão social, nas 

políticas sociais públicas, privadas e 

nas organizações da sociedade civil.  

A profissão de assistente social pode 

contribuir muito para mudar os rumos das 

políticas sociais de um país, trabalhando 

com a questão exclusão social, 

acompanhando, analisando e propondo 

ações para melhorar as condições de vida 

de uma população. 

O Serviço Social atuando com a deficiente visual possui um 

papel da inclusão de uma forma que tronem as pessoas com deficiência visual 

participantes da vida social, econômica e política, assegurando o respeito aos seus 

direitos. Atuando de forma que leve aos assistidos o acesso às políticas públicas 

existentes; auxilie na construção de novas políticas; busca orientar o usuário acerca 

dos seus direitos frente a um benefício, com a intenção de melhorar sua qualidade de 

vida e proporcionar sua inclusão social;  

A intervenção dessa profissão é a busca de inserir esta demanda de fato na vida 

social.                        

(Foto da Vanessa sorrindo) 

Neste mês tivemos a Asac Cultural com o tema: Hipertensão arterial. Tivemos a participação 

de assistidos e familiares. O nosso muito obrigado aos profissionais do BOS que estiveram 

aqui: Camila – nutricionista; Fabiana e Maria Carolina – enfermeiras e Willian – farmacêutico. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Profissional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Curso_superior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_Social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_Social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quest%C3%A3o_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%B5es_n%C3%A3o_governamentais


 

(foto dos assistidos e palestrantes) 

No mês de Maio tivemos diversos trabalhos realizados com sucesso:  
 

 Na primeira quinzena de maio Renata e Vanessa Junia estiveram no Instituto 
Benjamin Constant para fazerem cursos de aperfeiçoamento.  

 Participação da Asac no curso na Prefeitura de Protagonismo Social com Daniely e 

Vanessa – Assistente Social.  
 Projeto Encontro com parceiros: tecendo a rede de apoio no Centro de Ref. em 

Educação, Renata está participando todos os meses. 
 Consultoria escolar dada às professoras de AEE – Atendimento Educacional 

Especializado – da rede de ensino estadual e municipal. 
 Presença constante da conselheira Yara no CMAS. 

 

 
 

 

 

Evolução Excimer - Maio/2014 

META : 234 

Cirurgias 1 ao 4 5 ao 11 12 ao 18 19 ao 25 26 ao 31 Total 

Lasik  0 42 36 29 22 129 

PRK 0 35 41 41 19 136 

LDV 0 12 4 6 0 22 

Intralase 0 0 0 0 0 0 

Total Geral  0 89 81 76 41 287 

Retoques 0 0 0 3 1 4 

 



 
 

Por mais longa que seja a caminhada o 

mais importante é dar o primeiro passo.  
 (Vinícius de Moraes) 
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