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34 anos da ACADEF

Durante encontros um grupo de cadeirantes que se reuniam na igreja Matriz de 

Canoas, decidiram ir em busca de seus direitos e lutar por um órgão que os 

representasse. Através destes ideais e com a ajuda de inúmeros parceiros, 

surgiu a Associação Canoense de Deficientes Físicos - ACADEF, fundada em 

20 de maio de 1984.

O início foi conturbado e encontrar um lugar para se alocar foi uma tarefa árdua 

para a associação, sua primeira locação foi na oficina São Francisco, no bairro 

Mathias Velho, na qual efetuavam a produção de cadeiras de rodas.

Após alguns anos a ACADEF precisou se transferir para um local mais 

acessível, então a Ulbra cedeu para a instituição um novo espaço, situado no 

bairro Nossa Senhora das Graças, os móveis da REFAP foram cedidos e a 

ACADEF começava a se estruturar. Com o tempo a ACADEF se mudou 

novamente e se instalou na rua Major Sezefredo no bairro Marechal Rondon, 

mas foi só em 1999 que a associação conquistou sua própria sede, em que atua 

na rua Fernando Abbot, 100, bairro Nossa Senhora das Graças até o presente. 

Esta vitória foi possível através da gestão dos próprios acadefianos para com a 

pessoa com deficiência física, que ofertou a ACADEF grande reconhecimento, 

serviços mais qualificados, com capacitações profissionais, e assistência 

social. A instituição teve destaque nacional, e isso trouxe parcerias ao longo dos 

anos com governos municipais, estaduais, federais e a iniciativa privada. Com o 

trabalho prestado às pessoas com deficiência física, a ACADEF acumulou 

prêmios durante a sua trajetória, o que influenciou em maior visibilidade para a 

associação e investimento em melhorias. 

A Associação Canoense está sempre na busca de conquistas por meio de 

projetos e parcerias, incluindo vínculo 

ambiental, social e profissional.  A 

ACADEF recebe diariamente 350 

pessoas, para atendimentos de 

reabilitação, serviços sociais e cursos 

de qualificação. 

Em fevereiro de 2016 houve o 

falecimento de Jorge Cardoso, 

fundador e eterno presidente da 

ACADEF. Mesmo com esta perda 

lastimável a instituição não parou com 

seus trabalhos, eternizou o nome de 

Jorge através de seus serviços e 

auxílio na luta pelos direitos da pessoa 

com deficiência. O presidente será 

sempre lembrado com carinho e seu 

sonho tomará proporções cada vez 

maiores, assim como foi a sua vontade 

de ajudar o próximo. 
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Superação: ato que define o estado emocional que traz o impulso de ultrapassar 
obstáculos.
Desde que veio ao mundo, Alyce Karolina dos S. Machado, 7, sabe o significado 
desta palavra, pois após complicações no parto, a menina veio a nascer com 
paralisia cerebral. O total descrédito dos médicos que a acompanhavam, fez 
com que os pais procurassem outros meios que trouxessem para a filha 
melhorias de vida.

Aos cinco meses a bebê e a família foram encaminhados para a ACADEF, e foi 
neste período que a vida dos três mudou inacreditavelmente. Para quem estava 
desenganada pelos médicos, Alyce através do atendimento fisioterápico, 
rapidamente já conseguia deixar o pescoço ereto e com sua força de vontade foi 
evoluindo gradativamente. Recentemente, houve dentro da Acadef um grande 
alvoroço e por todos os lados era comentado: “Você viu? Alyce está caminhando 
sem o andador! ”. Os pais festejaram a fantástica evolução feita pela filha, e o 
momento foi registrado pela fisioterapeuta Karine, que acompanha a menina 
desde sua chegada na instituição. 

Para a mãe, Josiane Silveira dos Santos, 32, a filha sempre foi independente 
desde que iniciou o seu tratamento. “Ela mesma procura praticar o que lhe é 
ensinado na Acadef, já frequenta a escola, se destaca por sua esperteza. Ela só 
tem tido melhoras com a fisioterapia e já conversa bastante”. 

Segundo a fisioterapeuta Karine Di Napoli, a evolução da paciente foi 
surpreendente. “Para mim também foi uma superação, pois normalmente no 
caso dela a criança não vai caminhar. Ela provavelmente será uma usuária de 
cadeiras de rodas ou vai sempre usar um dispositivo para a marcha, mas não 
será tão funcional quanto é a dela atualmente.  O prognóstico dela seria de um 
outro modelo de andador e ela não precisa, pois, agora andando sem precisar 
de auxílio para mim é uma alegria, ela foi persistente e conquistou tudo isso”.

A família e os fisioterapeutas da Acadef são os principais pilares responsáveis 
pela evolução da menina, pois acreditaram que era possível a sua superação e 
nunca desistiram de vê-la progredindo.

A sede da Acadef está sempre muito 

bem cuidada, preservada, higienizada 

e limpa. Este feito é em prol totalmente 

para o conforto e bem-estar dos 

func ionár ios ,  e  pac ientes .  Os 

responsáveis por esses excelentes 

serviços são as pessoas da equipe de 

apoio da Acadef. 

Destacamos nesta edição a equipe 

que é composta por Raquel Santos, 

Elisiane Lopes, Leonardo Carvalho, 

Eduardo Lucas Oliveira e Cátia Viana. 

Dedicados profissionais que deixam a 

Acadef em boas condições para 

receber a todos. O trabalho efetuado 

por eles faz com que a associação 

seja bem vista por quem a frequenta, 

além de trazer organização para o 

ambiente de trabalho e atendimento. 

Habitualmente, no primeiro turno do 

d i a  e l e s  j á  s ã o  v i s t o s  p e l a s 

dependências da instituição deixando 

tudo limpo para mais um dia de 

funcionamento. 

Um lugar bem arrumado proporciona 

para quem o visita o conforto e a 

confiança no seu serviço, por isso são 

imprescindíveis o carinho e a limpeza 

em nosso local de trabalho. A forma 

como cuidamos de nossa sede é a 

mesma que cuidamos de nossos 

pacientes. Com muito zelo, paciência, 

organização e dedicação.                                                   

No dia 16 de abril, foi assinado o 
Decreto Federal N°9.345 que 
d ispõe sobre  as  normas de 
movimentação do FGTS para 
aquisição de órtese e prótese para 
trabalhador com deficiência.

Essa era uma das regulamentações 
mais esperadas da Lei Federal N° 
13.146 de 2015, o conhecido 
E s t a t u t o  d a  P e s s o a  c o m 
Deficiência.
Esse decreto visa autorizar o 
trabalhador a adquirir os aparelhos 
com os recursos do FGTS, com 
vista à promoção da acessibilidade 
e da inclusão social do trabalhador 
com deficiência. 

A caixa econômica, que é o operador 
do FGTS, editará no prazo de até 120 
dias, a partir da publicação do decreto, 
atos normativos referentes aos 
procedimentos a serem observados 
para a movimentação das contas 
vinculadas para a compra. Informa 
Lúcia Cunha da Promoção  Social.

Com o decorrer dos anos o destino 
de Alyce foi totalmente diferente do 
diagnosticado ao nascer, ela e os 
pais não deixaram que hipóteses 
negativas os fizessem desistir.

Que esta história entre tantas outras 
possam servir de exemplo para 
quem aqui inicia o seu tratamento e 
auxiliar em seu desenvolvimento. 

História de superação

Direitos e conquistas

Destaque Acadefiano

Expediente

ACADEF
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No dia 06 de junho a bióloga Priscila 

Junqueira, representando a Acadef 

recebeu o selo ambiental “Amigo 

Reciclador”. Esta certificação é 

entregue, há 3 anos, pela Prefeitura 

de Canoas, através da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente referente 

à Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. Esta última prevê a entrega 

de um selo para instituições e público 

em geral que se dedicam a separar os 

seus resíduos corretamente. 

Em 2014 ,  a  Acade f  i n i c i ou  a 

separação de materiais através do 

Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos – PGRS. Este plano detalha 

tudo o que a instituição gera de 

resíduos, formas de armazenamento 

temporário, quantidades e o destino 

final.  O intuito deste trabalho feito na 

Associação é para que o desfecho dos 

mater iais seja ecologicamente 

correto. 

Este evento é uma forma que o 

município tem de reconhecer as 

organizações que separam os seus 

resíduos corretamente. Pois além de 

c o l a b o r a r e m  c o m  u m a  a ç ã o 

ambiental, auxiliam o trabalho social 

e n v i a n d o  r e c i c l á v e i s  p a r a 

cooperativas, beneficiando cerca de 

180 famílias que sobrevivem da renda 

destes materiais.

Meio Ambiente

No dia 22 de agosto será realizado pela ACADEF um workshop, que tem como 
público-alvo pessoas físicas e jurídicas. O objetivo geral do evento é instruir as 
pessoas sobre como funciona o programa aprendiz e a inserção da pessoa com 
deficiência no mercado de trabalho.

Durante o workshop dinâmicas e oficinas trarão para os ouvintes orientações 
sobre como receber estes novos funcionários e como tornar o ambiente de 
trabalho adaptado. É importante que as organizações procurem este tipo de 
formação para que a pessoa com deficiência se sinta bem ao iniciar a sua 
jornada. Estas cotas contribuem para a inclusão da pessoa com deficiência no 
mercado de trabalho e humanização das instituições. 

CRONOGRAMA:

13:30 – Programa Aprendiz – Como funciona o programa de fiscalização.
Palestrante: Ana Maria Machado da Costa.  Auditora Fiscal do Trabalho, 
Coordenadora do Projeto Estadual de Inclusão de Pessoas com Deficiência no 
Mercado de Trabalho.
14:00 – Como é realizado um programa de aprendizagem e inclusão?
Palestrante: Patrícia Bittencourt dos Santos. Assistente social e coordenadora 
do programa de aprendizagem.
15:00 – Coffe Break.
15:15 – Abertura para perguntas.
Na sequência: Programas de Sucesso
Palestrante: Representante da Acadef, das empresas parceiras e aprendizes 
que tiveram sucesso em seu processo de aprendizagem.
 17:00 - Encerramento.

O evento acontece no salão azul da Acadef, das 13h30 às 17h.
Entre em contato com a Gestora de RH - Iara Coromberque e faça sua inscrição 
através do telefone: (51) 3466-9621.  

Há quase 7 anos a Acadef efetua 
entregas de produtos que auxiliem na 
locomoção  de  pac ien tes .  São 
confeccionados na instituição órteses, 
próteses e meios auxi l iares de 
mobilidade. As cadeiras são um dos 
principais instrumentos de locomoção 
para a pessoa com deficiência física, 
pois é imprescindível para aqueles que 
necessitam da mesma e para que 
exerçam também seu direito de ir e vir.
Esse ano a Acadef segue com suas 
entregas e durante este período já 

foram distribuídas 94 cadeiras de 
rodas manuais, 13 motorizadas e 28 
d e  b a n h o .  C o m o  t o d o s  o s 
atendimentos, estes serviços são 
proporcionados pelo SUS – Serviço 
Único de Saúde e já transformou 
milhares de vidas.

Workshop Acadef 

Acessibilidade e Inclusão
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O Labotec – Laboratório de órteses, próteses e tecnologias sociais, ou oficina 
ortopédica da ACADEF como é chamado, foi criado em 2012 e é responsável 
pelos serviços de modelagem e montagem destes aparelhos para pessoas com 
deficiência.
Com a criação deste novo setor, a Acadef iniciou cursos de aperfeiçoamento. 
Em 2013, foi habilitada pelo Ministério da Saúde como Oficina Ortopédica Fixa 
e, atualmente, possui profissionais altamente capacitados.
Os trabalhos feitos pelo Labotec são gratuitos através de convênio com o 
Sistema Único de Saúde – SUS e também oferece o serviço para empresas ou 
instituições especializadas no ramo de ortopedia a seus clientes. 
Os recursos financeiros da Labotec são aplicados na sua expansão e melhoria 
nos atendimentos da ACADEF. 
Para conhecer e contratar a Labotec – acesse: www.acadef.com.br ou solicite 
nossa visita pelo e-mail: fisioterapia@acadef.com.br 

O programa Aprendiz da ACADEF é uma ação que qualifica pessoas com 
deficiência, através de curso para o mercado de trabalho. Conta com o apoio da 
iniciativa privada, Ministério do Trabalho e Secretaria Municipal de Educação.

O curso capacita os aprendizes com uma habilitação teórica e prática na área 
administrativa. Durante o período, os alunos são encaminhados para a 
experiência prática dentro da empresa. Ao término do programa, os aprendizes 
serão avaliados e podem ser efetivados pela companhia.
 
Há 12 anos a Acadef trabalha com o aprendiz, contratando os alunos para a 
grade de funcionários. Mas desde 2010 é mediadora do curso de capacitação, 
sendo responsável por encaminhar as pessoas com deficiência para as 

No ano de 2017 a Acadef lançou como 
âncora de sustentabilidade o projeto 
SOLARIUM, que consiste utilizar 
energia solar para o aquecimento da 
água, baseado na agenda 2030 da 
ONU, a qual constam os objetivos do 
desenvolvimento sustentável. 

Com a intenção de construir um mundo 
melhor e diminuir os gastos, o Projeto 
foi dividido em 2 fases. A primeira, 
reduzindo custos com gás na piscina 
de hidroginástica. Já na segunda fase, 
pretende desenvolver ações para 
tornar a primeira instituição do terceiro 
setor 100% sustentável, na área da 
pessoa com deficiência.

O Solarium foi desenvolvido pelo 
fisioterapeuta Jivago Di Napoli, gestor 
de reabilitação, é uma iniciativa de 
futuro permanente e conta com o apoio 
de todas as gestões da Acadef. Desde 
a aplicação das placas solares para o 
aquecimento da piscina, a associação 
já economizou R$ 9.000,00 reais, na 
área da hidroterapia. Até o final do ano, 
a previsão é que haja um total de 
aproximadamente R$18 mil  em 
economia.  

O projeto i rá t razer mudanças 
gradativas muito significativas para a 
instituição. As próximas etapas visam 
desde conscientizações atitudinais 
como desligar as luzes ao sair das 
salas, até tornar a Acadef cem por 
cento sustentável. 
O grande objetivo do Solarium é 
adquirir recursos financeiros através 
da economia em que a instituição terá, 
p r inc ipa lmente  com a  energ ia 
fotovoltaica. Os usuários da Acadef é 
que serão os maiores beneficiados, 
po i s  esse  rac ionamen to  t ra rá 
melhorias e maior investimento para 
diferentes setores da Instituição. 
Nessa visão otimista, em curto prazo, 
pretendemos ser uma associação 
sustentável.  

Projeto SolariumOficina Ortopédica

Mercado de Trabalho

empresas. Atualmente, fazem 
parceria com o programa na 
associação, as empresas: 
D u f r i o ,  R e d e  L a  S a l l e  e 
Bianchini. 

Como participar?

Os candidatos que tiverem 
interesse podem enviar  o 
c u r r í c u l o  p a r a  o  e - m a i l : 
crh@acadef.com.br.
O curso é oferec ido para 
pessoas com deficiência a partir 
de 16 anos, e não há limite de 
idade. 


