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Serviço Particular
Labotec disponibiliza produtos para serviços particulares
A ACADEF dispõe do Laboratório de Órteses, Próteses e
tecnologias Sociais – LABOTEC, que confecciona aparelhos
ortopédicos de alta tecnologia, que são disponíveis para
pacientes do SUS e como serviço particular de venda para
casas especializadas.
A oficina ortopédica também conta com uma costureira e
sapateiro, fundamentais para a confecção de diversos
aparelhos que requerem detalhes específicos.
Clínicas médicas, consultórios de fisioterapia e pessoas
jurídicas, que desejarem efetivar a compra de cadeiras de
rodas, muletas, dispositivos auxiliares, bengalas, andadores,
tecnologias assistivas, próteses e órteses, calçados
ortopédicos, produtos de alta tecnologia e excelente
qualidade, podem enviar um e-mail para:
vendas@acadef.com.br.
A demanda será verificada e o cliente poderá marcar um

horário para conhecer a
ACADEF e os equipamentos
que estão disponíveis hoje no
LABOTEC.
Salientamos que este serviço
é disponível apenas para
CNPJs e a venda colabora
para a auto sustentabilidade
da associação, e auxilia para
um melhor tratamento à
pessoa com deficiência.

Destaque
Em seu primeiro contato com a
ACADEF, nosso usuário é
recebido com cordialidade e
alegria, e assim é direcionado
para o início de seu tratamento.
As responsáveis por
recepcionar os beneficiários e
dar a eles a informação
necessária, são as mulheres
que compõem a nossa
recepção e que executam
suas tarefas com excelência.
As 6 recepcionistas da ACADEF
dão ao usuário a segurança de
que será bem acolhido. São
elas: Angelita Sales, Adriana
Ferreira, Cíntia Barbo, Cecília
Joras, Fernanda Bernardes e
Jéssica Menegotto, peças
necessárias para o bem-estar
de nossos beneficiários, que
tem no sorriso a sua marca
registrada. “Para nós, que
estamos atrás daquelas mesas
convivendo dia após dia com
pessoas, acompanhando a sua
evolução, cada passo, ou até
mesmo os vendo crescer é
gratificante” informam as
colaboradoras.
O respeito, o carinho e a
atenção são fundamentais
dentro deste importante
trabalho, que a ACADEF e seus
funcionários procuram realizar
com qualidade, para que a
permanência do usuário na
associação seja benéfica.
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Reabilitação
Utilizando tecnologias e
atividades que provoquem a
autonomia dos pacientes a
Terapia Ocupacional é uma
profissão que auxilia pessoas
que em razão de problemas
de saúde não conseguem
efetuar atividades rotineiras,
como: amarrar os cadarços,
escrever ou se alimentar.
A responsável por estes
serviços na ACADEF é a
Terapeuta Ocupacional,
Natália Ocácia que encontra
a melhor forma para que seus
beneficiários exerçam suas
tarefas do dia-a-dia. Um
exemplo de progresso, é o da
paciente Priscila Araújo, 27,
que em decorrência de um
AVC causado pela doença
de SHUA (Síndrome
Hemolítico Urêmica Atípica)

ficou impossibilitada de
proceder tarefas cotidianas. O
acompanhamento com a
terapeuta Natália, em pouco
tempo, já trouxe avanços
significativos. “A terapia me
ajudou muito com a autoestima,
pois agora consigo até cortar os
alimentos e o braço direito que
antes não movimentava, já se
move um pouco melhor”
informou Priscila.
Para a Terapeuta Ocupacional,
a beneficiária teve um
desenvolvimento grande e hoje
faz suas atividades diárias, mas a
melhor parte é que através dos
exercícios a paciente teve a
evolução.

Criar e Vestir Cidadania

No ano de 2018 o projeto 'Criar e Vestir Cidadania', da ACADEF,
que oferece oficinas de sublimação (estamparia) para jovens
com deficiência, foi selecionado no programa Criança
Esperança, da organização Unesco.
O projeto possui a duração de 12 meses e em março de 2019
iniciará suas aulas, que irão qualificar PCDs de 14 a 17 anos para o
mercado de trabalho. Durante o aprendizado, os alunos terão
oficinas de Cidadania, Corel Draw e Sublimação, juntamente
com aulas teóricas e práticas da técnica de estamparia. Além
disso, o curso oferece apoio psicopedagógico e de Assistência
Social. O curso tem como objetivo ensinar os participantes à
personalizar produtos como: canecas, camisetas, copos e
bonecas que representarão a diversidade.
Através da contemplação, também inclui o transporte dos alunos
em uma van adaptada para exposição dos produtos em feiras
regionais, onde divulgarão seus materiais produzidos.
Segundo o Serviço Social da ACADEF, a expectativa para o início
do curso é grande, pois serão 20 jovens que vão ter a
oportunidade de participar de uma qualificação para o
mercado de trabalho e empreendedorismo, saindo da
associação com um certificado em mãos.
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Uma vida dedicada a causa da PCD

Junte e Ajude
Junte e Ajude coleta 10
toneladas

Maria Suzana Nunes Cardoso foi uma grande mulher. Adquiriu
paralisia infantil (Poliomielite) e aos 3 anos se tornou cadeirante.
Este fato, lhe motivou a lutar durante uma vida inteira por direitos e
conseguiu, ao lado de parcerias, construir um futuro de
possibilidades para a sua vida e o segmento da pessoa com
deficiência.
Em 1976 iniciou sua participação no movimento FCD –
Fraternidade Cristã de Doentes e Deficientes, na Igreja Matriz em
Canoas. No grupo, participava de encontros com outras pessoas
com deficiência que interagiam entre si, oravam e debatiam
sobre a sua realidade, sendo o ponto inicial da idealização de um
destino diferente para a comunidade PCD. E ao conhecer Jorge
Cardoso, novo participante do grupo, encontrou no novato muito
mais que compatibilidade na luta por direitos, pois esta grande
parceria resultou em um casamento, do qual nasceu um filho: A
Associação Canoense de Deficientes Físicos.
Durante 34 anos Maria Suzana Nunes Cardoso esteve à frente da
ACADEF e ao lado de seu grande amor, Jorge Cardoso, construiu
um futuro de realizações para as pessoas com deficiência.
Mesmo com os percalços da vida nunca desistiu e nem com a
perda de sua alma gêmea parou com seus serviços ao lado da
associação, onde hoje, famílias encontram a esperança de uma
vida melhor. Mas, quis a vida que ambos fossem morar longe de
nós, Acadefianos, filhos dedicados, agora órfãos de pai e mãe,
que seguem com a bandeira da ACADEF erguida em seus ideais.
A sua trajetória foi marcante e sua persistência estimulante,
inspirando cada pessoa que a conheceu a enxergar na vida a
sua parte mais bela, e a aproveitar as oportunidades que ela
proporciona. A ACADEF não é a mesma sem a presença ilustre
desta grande matriarca, mas prosseguimos em um passo após o
outro, dando continuidade ao sonho de Suzana e Jorge Cardoso.
“A vida em si é um exemplo, de não se deixar abater, de lutar
sempre e de tentar melhorar não apenas a nossa vida, como a
das pessoas ao nosso redor”
Maria Suzana Nunes Cardoso *1956-2018+
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Desde maio de 2017 o projeto
Junte e Ajude já arrecadou 10
toneladas de materiais
recicláveis, que são trazidos até
a sede da ACADEF por
beneficiários, funcionários,
amigos e parceiros. São
arrecadadas pela associação:
tampinhas plásticas, lacres de
alumínio, latinhas e garrafas
PET, e a venda dos materiais
são revertidos na melhoria de
vida da pessoa com
deficiência.
Os recursos adquiridos com
esta ação servem para a
compra de materiais de
necessidades básicas para
nossos beneficiários, como:
fraldas, assentos d'agua e
pomadas. Já foram distribuídos
600 itens e o projeto também
colabora para a manutenção
dos serviços da ACADEF,
repondo a água para os
bebedouros, materiais de
expediente e produtos de
limpeza. Através de ações
atitudinais o projeto Junte e
Ajude contribui na
preservação do meio
ambiente, encaminhando os
materiais para a reciclagem.
O projeto Junte e Ajude
convida para novas parcerias,
condomínios, locais de festas e
empresas.
contato:
comunicacao@acadef.com.br

(51) 3466.9621 ramal 233

comprometida em executar
seus programas, projetos e
serviços com transparência e
zelo atendendo o outro em suas
necessidades, devido a esse
entendimento, o grupo vem
buscando gradativamente
melhorias nos processos,
revisitando os setores e
realizando as mudanças
estratégicas para seguir com
qualidade atribuindo maior
capacidade de crescimento e
sucesso da instituição.

Gestão ACADEF

Gestão ACADEF
O fio condutor de três décadas!
Nossa Essência - Associação Canoense de Deficientes Físicos –
ACADEF fundada há 34 anos por um grupo de cadeirantes com
intuito de dar voz e qualidade de vida às pessoas com deficiência
da cidade de Canoas e região, com nossa expertise na
condução de intermediar relações humanas, mais
especificamente no que diz respeito à pessoa com deficiência e
suas peculiaridades, em âmbito político, psicossocial e cultural,
fomos além. Permeando estes relacionamentos, foi construído um
trabalho consistente dotados de entrega, comprometimento,
credibilidade, qualidade, empatia e compartilhamento de
conhecimentos com todos de que alguma forma usufruem dos
serviços.
A gestão da ACADEF com maestria e criatividade é

O propósito em questão é dar
continuidade ao trabalho
realizado por Jorge e Suzana
Cardoso, hoje, “in memória”
implementando mudanças
organizacionais e gerindo
resultados positivos de
sustentabilidade, além de
expandir serviços ofertados.
Para que tenhamos êxito e
fluidez nos próximos anos,
precisamos do apoio de todos
os envolvidos. Colaboradores,
usuários da assistência,
parceiros e amigos para
impulsionarmos ao sucesso.
Patrícia Marcelino – Presidente
da ACADEF
aquisição e só tivemos sucesso,
a nossa credibilidade chegou a
toda esta extensão de área
construída com um número
bem maior de pessoas
envolvidas, proporcionando
benfeitorias para o município de
Canoas e sociedade.

20 anos de sede

Ter uma instituição com esta
importância e grandeza é um
orgulho” contou Marcelino.
O prédio da ACADEF erguido e localizado na rua Fernando Abbot,
número 100, construído através do esforço e trabalho de pessoas
com deficiência, completou 20 anos de sua abertura. Em 04 de
janeiro de 1999 a associação abria as portas da sua própria sede
pela primeira vez e alocava seus funcionários com esmero em sua
nova casa.
Segundo a Presidente da ACADEF, Patrícia Marcelino,
comemorar 20 anos de sede é sinônimo de que apostamos em
uma causa que cresce a cada ano. “Foi a nossa primeira
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Confira o vídeo dessa trajetória
em nosso canal do youtube.

