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ACADEF é Top Cidadania da ABRH
Com o objetivo de reconhecer, incentivar e divulgar as atividades das
instituições do Estado do Rio Grande do Sul, a ABRH-RS instituiu os prêmios
Top Ser Humano e Top Cidadania que são reconhecidos pela sociedade e
imprensa como uma das premiações mais cobiçadas na área.
A ACADEF na edição de 2017 concorreu com o case Projeto Cuidar e foi uma
das vencedoras do Top Cidadania na Categoria Organização sem fins
lucrativos.
O evento de premiação foi realizado no dia 27 de setembro no Grêmio Náutico
União.
A ACADEF levou para receber o prêmio, todos integrantes do Projeto Cuidar e
colaboradores da elaboração do case. A assistente social Patrícia Bittencourt
representou a todos recebendo o troféu que ilustra o mérito do importante
trabalho realizado no município de Canoas.
Resultados e ojetivos do Cuidar
No ano de 2017 foram realizadas 840 visitas domiciliares a pessoas com
deficiência que sofreram algum tipo de trauma. O projeto visa resgatar a
autoestima, levar informações e trazer as pessoas para a associação, no intuito
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de melhorar sua qualidade de vida,
promover o acesso a reabilitação,
habilitação e orientações em conjunto
com a rede de serviço social da região.
As visitas são conduzidas por
cadeirantes voluntários,
acompanhados pela equipe de serviço
social. O Cuidar é uma iniciativa da
ACADEF e conta com apoio da
Prefeitura Municipal de Canoas.
Parabéns a todos envolvidos.

Credencial de Estacionamento
A Secretaria Municipal de Transportes
e Mobilidade buscou uma parceria com
a ACADEF para operar o
credenciamento dos usuários que
possuem direito ao uso das vagas com
reserva especial.Visando o
cumprimento da legislação vigente,
bem como o objetivo de proporcionar
acessibilidade à pessoa com
deficiência, com dificuldade de
locomoção e idosos.
Essa parceria já emitiu 1.811 mil
credenciais de estacionamento para
pessoas com deficiência e idosos,
durante o ano de 2017. Para mais
informações sobre a credencial,
solicite o setor da promoção social da
associação.
Credencial de estacionamento
IDOSO E PESSOA COM DEFICIENCIA

A ACADEF está ampliando o prédio
A ACADEF está ampliando o prédio e ainda faltam R$700 mil reais para a
conclusão da obra.
São 3 andares, com previsão de investimento no valor de R$ 1.7 milhões
totalizando 1000 m² acessíveis a pessoas com deficiência, compreendendo:
recepção, elevador, salas de atendimento clínico, climatização quente e frio,
banheiros e oficina ortopédica.
Nossa missão é fazer mais pessoas andarem em busca de uma vida melhor,
correrem atrás de seus sonhos com pernas novinhas, agarrarem
oportunidades com suas mãos mioelétricas! Esse é o nosso trabalho, mas
precisamos da sua ajuda para ampliar nossos atendimentos, pois a demanda
cresce a cada dia. São inúmeras pessoas amputadas, lesionadas que
necessitam de equipamentos de ponta, de atendimento de qualidade via
SUS. Seja um “Parceiro da Obra”, e colabore diretamente para a construção de
novas salas de atendimento e ampliação da OFICINA ORTOPÉDICA com
tecnologia de ponta.
Para doar:
Se for uma quantia em dinheiro, deves fazer através de depósito na Conta:
5.200-0 - Agência: 0479-0 – Banco do Brasil ou diretamente na sede da
ACADEF. Doações via boleto bancário ou PagSeguro, você deve acessar o
site: www.acadef.com.br . já para as doações em materiais de construção,
você pode conferir ligando para a ACADEF e solicitar a lista.
Vamos construir o novo anexo do Centro de Reabilitação da ACADEF!

Notícias da ACADEF
Deseja ficar por dentro
das notícias da ACADEF?
A ACADEF dispõe do Newsletter
Mural Eletrônico que é enviado via email: três vezes na semana,
informando nossos serviços e projetos
para a pessoa com deficiência. Para
receber este informativo, basta enviar
seu endereço de e-mail para
comunicacao@acadef.com.br.
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Cadastre-se na Nota Gaúcha

Campanha da ACADEF arrecada
1,7 tonelada de recicláveis.
A campanha, a qual visa arrecadar
tampinhas plásticas e lacres de
alumínio, juntou no ano de 2017
1.500 kg de tampinhas e 200 kg de
lacres.
A venda dos materiais, foram
revertidos na compra de 82 itens,
entre fraldas e assentos d'água e
repassados aos beneficiários da
associação. Para participar, basta
juntar e entregar na nossa sede,
Rua: Fernando Abbot,100 - Canoas.
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A ACADEF está participando do
Programa Nota Fiscal Gaúcha, do
Governo do Estado, que tem como
objetivo combater a sonegação de
impostos e fortalecer os laços entre o
Estado e a Sociedade.
Durante o ano de 2017 a ACADEF
recebeu um total de bônus com sua
indicação no valor de R$ 21.355,59,
os quais foram revertidos na compra
de materiais de enfermagem, fraldas,
combustível, material de
higienização, escritório e até gás da
piscina. Acesse o site:
www.acadef.com.br e saiba como
participar.

Boação
Projeto ar recada alimentos e
vestuários
O Projeto BoAção vem para apoiar o
desenvolvimento sustentável dos
beneficiários da ACADEF. Com
medidas de emergência que
atendam suas necessidades básicas
de sobrevivência, através da central
de captação e distribuição de
recursos materiais e serviços. Sem
caráter paternalista ou de doações

caritativas, a ação busca
alavancar de forma positiva e séria
a autoestima das pessoas em
condições de vulnerabilidade
social, visando a construção e
fortalecimento de uma melhor
qualidade de vida, com dignidade
e respeito ao valor do ser humano.
No ano de 2017 o projeto
beneficiou 98 pessoas.

Reabilitação
Em 2002 a ACADEF começava a criar condições técnicas para buscar ser
uma entidade referência em medicina física. Passado este período em 2004
a ACADEF inicia os atendimentos de fisioterapia no Município, através do SUS,
com diferencial no atendimento: com hora marcada, ambiente climatizado,
humanismo e eficácia.
Na busca da certificação
Em 2006 se tentou a certificação, mas ainda nos faltavam algumas
condições técnicas exigidas pelo ministério para receber o reconhecimento e
se tornar entidade referência no estado. Jorge Cardoso, idealizador do centro
e fundador da ACADEF, não se abateu e seguiu em frente com sua equipe na
busca do credenciamento.
Após grande esforço e ajuda dos parceiros, no dia 04 de julho de 2009
aconteceu o tão sonhado credenciamento da ACADEF como Centro
Referência em Medicina Física e Reabilitação. E hoje o centro presta serviços
de média e alta complexidade para uma macrorregião do Vale dos Sinos,
Paranhama e região de Canoas.
Confira abaixo os resultados do Centro de Reabilitação no ano de 2017
Atendimentos clínicos: 48.578
Distribuição de Cadeiras de rodas Manuais: 513
Distribuição de Cadeiras Motorizadas: 26
Distribuição de Órteses: 931
Distribuição de Próteses: 119
Distribuição de meios auxiliares de locomoção, adaptações e dispositivos de
prevenção: 620

Palavra da Presidente
Inúmeros foram os desafios do biênio
(2016 – 2017) para a gestão que se
propôs a dar continuidade no trabalho
que se iniciou em meados dos anos 80,
pelo consagrado presidente Sr. Jorge
Cardoso e outros membros da diretoria
da época.
A Acadef sempre demonstrou
preocupação no desenvolvimento
econômico, ambiental, cultural e social
com geração de emprego e renda para
seus beneficiários aprimorando
integração e a sinergia que perpassa
pela habilitação e reabilitação da
Pessoa com Deficiência em todos os
serviços ofertados, o que se traduziu
em uma organização referência no
Estado.
Nossa estratégia para o biênio (2018 –
2019) é promissor, a esperança de
incorporar metas para buscarmos
parceiros que nos ajudam a manter
sustentabilidade, a qualidade e
credibilidade nos serviços da entidade
e suprir a necessidade do mercado.
Desta forma, reconhecemos e
ressaltamos que temos um time
formado por colaboradores
comprometidos, com alto desempenho
e motivação para evoluirmos com
eficácia a missão da Acadef.

Presidente
Patrícia Marcelino
Acadefiano News
O Acadefiano News é um veículo de informação
dos serviços, programas e projetos da
Associação Canoense de Deficientes Físicos
(ACADEF). Através do Acadefiano você vai ficar
por dentro do que aconteceu ou vai acontecer
durante a cada trimestre do ano. O Acadefiano
está disponível em material impresso ou no site
Nesta edição, apresentamos ao leitor nossos
resultados durante o ano 2017.
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Restaurante Popular completa 12 anos de serviço
O Restaurante Popular de Canoas é um projeto social viabilizado pela Lei de
Solidariedade do Governo do Estado em parceria entre a ACADEF, Prefeitura
Municipal de Canoas, Secretaria Estadual de Desenvolvimento, Trabalho,
Justiça e Direitos Humanos, Atacadão e Tondo (Massas Orquideas),
financiadores do projeto. A ação tem a finalidade de oferecer alimentação
saudável e equilibrada à população de baixa renda.
No período de 2017 o restaurante serviu 45.278 refeições, a custo de R$ 1,00
por pessoa. Neste mesmo período foram servidas 354 refeições para
crianças (zero a seis anos), com alimentação gratuita. As refeições são
fornecidas pela empresa Benhur Refeições.

Além da Inserção
Através deste projeto, a ACADEF – que
dispõe de banco de currículos próprio
– ao longo de 13 anos, assessorou
mais de 100 empresas, as quais
promoveram a inserção de 40
pessoas com deficiência por ano, em
média.
Objetivo geral:
Capacitar as organizações para a
inserção do profissional com
deficiência em seus quadros
funcionais, através da elaboração de
programas de socialização e
inserção.

PIC completa 22 anos de vida

Projetos e Programas
A Associação Canoense de Deficientes Físicos é uma organização não
governamental e atua no município de Canoas, Vales dos Sinos e Paranhana –
uma macrorregião que compreende 23 municípios. No ano de 2017 foram
realizados, 10.075 atendimentos de serviços Socioassistencial.
Programa Aprendiz
O programa Aprendiz da ACADEF em parceria com a Rede La Salle e a
empresa de refrigeração DUFRIO, capacitou no ano 2017 duas turmas de
aprendizes para o mercado de trabalho e primeiro emprego. Foram 36
pessoas que tiveram a oportunidade de receber capacitação profissional na
área de auxiliar administrativo, bem como a promoção e desenvolvimento do
sujeito como agente ativo da cidadania.

O Programa Integral de Capacitação
completou 22 anos de existência.
Promovendo a inclusão da pessoa
com deficiência física na sociedade
com qualidade de vida.
O programa oferece oficinas para 48
alunos como: Informática, Cidadania,
Atividade Motora Adaptada, Inglês
Básico, Papel Reciclado, Artesanato
em Geral, Grupo de Mediação
P s i c o p e d a g ó g i c o, O f i c i n a d e
L i n g u a g e m, p a l e s t r a s e v i s i t a s
técnicas.
Estas oficinas acontecem nos turnos
da manhã e tarde, 4 vezes por
semana.
O PIC é viabilizado em parceria com a
Prefeitura Municipal.
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