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ACADEF recebe selo 'amigo do reciclador'
No dia 05 de junho, a ACADEF foi contemplada com o selo 'amigo do reciclador'. O qual é
concedido pela Prefeitura Municipal de Canoas e fornecido pela Secretaria Municipal do
Meio Ambiente (SMMA).
O selo 'amigo do reciclador' é um reconhecimento dado às instituições que trabalham de
forma sustentável ambientalmente, e faz parte da semana municipal do meio ambiente.
A ACADEF foi contemplada pela execução do PGRSS- Plano de Gerenciamento dos
Resíduos de Serviço de Saúde, e representando a entidade, estiveram presentes na
solenidade a Presidente Patrícia Marcelino, e a Bióloga, Priscila Junqueira.
Para a Presidente, é um prazer poder colaborar com a preservação do meio ambiente. “É de
suma importância fazermos parte daquelas instituições que contribuem para termos um
mundo melhor.
Ficamos lisonjeados em receber o Selo das mãos de um dos recicladores, em forma de
agradecimento pelo nosso trabalho em relação aos resíduos encaminhados para a coleta
seletiva. Parabéns a todos os Acadefianos por fazerem a sua parte no dia a dia” disse Patrícia.

Setor destaque: Motoristas
A função de motorista é uma das
mais importantes dentro da
ACADEF. Eles são responsáveis por
levar e trazer alunos do PIC para as
oficinas, pelo transporte dos
voluntários do projeto cuidar, por
buscar doações e encaminhar
serviços administrativos para
outros locais. Compõem a equipe
de motoristas da ACADEF, Dahir
Saldanha, que está na associação
há 14 anos, Leandro Wank com 8
anos de casa e Jéferson
Machado, que há 1 ano faz parte
da entidade. São eles que
conduzem as três kombis da
instituição, e percorrem por todos
os cantos efetuando o seu
trabalho com maestria. Segundo
os Acadefianos, ser motorista vai
além de dirigir um automóvel. “É
fazer algo em prol das pessoas,
com o intuito de ajudar na
qualidade de vida e auxiliar os
colegas, fazendo com que a
logística se torne mais tranquila”
informam. Os 'motoras' são
queridos por todos e trazem a
alegria pros ânimos da ACADEF.
Eles contam que sempre
trabalharam nesta função, mas
que na entidade é diferente, pois
os dias vividos ao lado de pessoas
com histórias tão inspiradoras,
promovem um aprendizado para
a vida
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Nova concessionária parceira da ACADEF
Agora você pode contar
c o m m a i s u m a
concessionária na venda do
0 km para PCD. A IESA/Nisan
de Canoas é a mais nova
parceira da ACADEF para
você adquirir seu carro novo
com descontos especiais
para pessoas com
deficiência.
A cada compra realizada na
concessionária e você
indicando a ACADEF como
entidade beneficente, estará
colaborando para que a
instituição ganhe bônus em
dinheiro para investir na
melhoria de vida do PCD e
manutenção dos seus
serviços.
Confira abaixo as outras
concessionárias que
colaboram com a ACADEF:
IESA/Renault
(51) 99221.1007
VIGUINI/ Lifan
(51) 3032.3532

BROZAUTO/ Chevrolet
(51) 3462.0000
Não esqueça de indicar a
ACADEF ao procurar o consultor
em um dos telefones de sua
marca escolhida!

Projeto Escola Sustentável e Criativa apoia a ACADEF
O Projeto Escola Sustentável
e Criativa é uma iniciativa da
Secretaria Municipal da
Educação de Canoas (SME),
com o apoio do Banrisul, que
busca mobilizar escolas da
rede municipal em uma
gincana estudantil. Através
de atividades diversas que
envolvem a construção do
conhecimento, iniciação
c i e n t í f i c a ,
interdisciplinaridade e
cidadania cultural.
As gincanas também têm um
viés ambiental, que
p r o m o v e m
a
sustentabilidade do planeta.
Uma das tarefas consiste em
juntar lacres e tampinhas
para a ACADEF. Cada
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arrecadação acumula pontos
para os colégios.
A comunidade também pode
participar coletando os materiais
em garrafas PET de 5 litros com
tampinhas ou galões de 20 litros,
e garrafas de 2 litros com lacres
de alumínio. Estes itens devem ser
entregues nas escolas municipais
mais próximas do seu bairro, que
irão encaminha-los para a
ACADEF.

ACADEF, trinta e cinco anos de história

ACADEF recebe medalha
especial dos 80 anos da
cidade de Canoas
Na noite de terça-feira (01) de
outubro, a ACADEF foi
contemplada com a medalha
especial dos 80 anos da cidade de
Canoas entregue à instituições e
pessoas que marcaram a
trajetória do município.

A Associação Canoense de Deficientes Físicos (ACADEF), foi
fundada em 21 de maio de 1984 e idealizada por um grupo de
cadeirantes, onde estiveram à frente o casal Jorge e Suzana
Cardoso.
A ACADEF foi construída para promover acesso às pessoas com
deficiência, como forma de igualdade, qualificação,
socialização e defesa dos direitos. Atualmente, é referência para
23 cidades do estado, desenvolvendo ações de reabilitação
física e inclusão.
Para comemorar os seus 35 anos de história, a ACADEF realizou
diversas atividades alusivas à data, com uma semana de eventos
abertos à comunidade, beneficiários e colaboradores. O primeiro
dia de festa, contou com apresentações artísticas do grupo
'Irmãos Toigo' e do Coral da Casa do Poeta, que animaram o
público que veio prestigiar a entidade. No segundo dia de
celebrações, os projetos da Associação participaram com um
número teatral e jogaram bocha adaptada com os convidados.
A terceira comemoração foi de extrema importância, pois a
ACADEF preparou uma noite de jubilamento e certificações para
os seus funcionários e parceiros. O diretor do jornal 'O Timoneiro',
Jorge Uequed, discursou representando os apoiadores da
Associação e relembrou a trajetória traçada por Jorge e Suzana
Cardoso.
O colaborador do Inmetro/ACADEF, Marildo Belmonte, falou em
nome dos funcionários, emocionando à todos com relatos sobre
como a Associação transformou a vida de PCDS.
Foram distribuídos aos Acadefianos com 5,10 e 15 anos de
trabalho, bótons de prata, ouro e diamante, e placas para
aqueles que possuíam 20 anos ou mais. O evento foi um marco
para a história da ACADEF que é grata
a todos que lhe ajudam no auxílio ao segmento da pessoa com
deficiência.
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A presidente da ACADEF, Patrícia
Marcelino, recebeu a honraria em
nome da Associação, que esteve
em peso para acompanhar e
a p l a u d i r o e s p e c i a l
acontecimento. A premiação
ocorreu no Parkshopping Canoas
e faz parte da entrega da
medalha pinto bandeira, que é o
maior título concedido ao
cidadão canoense.
Para a ACADEF este momento
representa todo o trabalho que
prestamos à pessoa com
deficiência nestes 35 anos. É uma
honra ter contribuído de alguma
maneira para a história da cidade
de Canoas. E que possamos somar
cada vez mais para o seu
desenvolvimento e inclusão.

Uma história de EVOLUÇÃO
Daniela Biolchi da Silva, 46, conheceu a ACADEF por
indicação de uma amiga, que lhe informou um
processo de seleção na entidade. O ano era 2002, e
ela sem pestanejar se candidatou à vaga, mas
infelizmente não fora aprovada.
Algum tempo depois, soube de um processo
seletivo para trabalhar na recepção da ACADEF e
novamente foi chamada para entrevista. Ao
receber a ligação da Associação, Daniela teve a
notícia de que não havia passado nesta seleção,
porém, que seu perfil se enquadrava para compor o
setor administrativo da entidade. A partir deste
momento, a vida surpreendeu Daniela com um
novo rumo.
Biolchi foi muito bem recebida na ACADEF e este era
o seu primeiro emprego de carteira assinada. “Tive
muitas instruções das colegas, que me ensinavam
calmamente como realizar as atividades
administrativas” relembra. Entretanto, Daniela
também revela que ganhou da Associação mais
que uma nova oportunidade de emprego. Devido à
uma má formação congênita na mão esquerda,
optava por vestir roupas mais largas, como blusões e
camisetas grandes, e através de sua inserção na
entidade conheceu outras pessoas com
deficiência, que lhe fizeram se sentir à vontade
consigo mesma. Então, em um churrasco de
confraternização da instituição, Biolchi vestiu pela
primeira vez uma camiseta com mangas curtas.
Recentemente, no evento alusivo aos 35 anos da
ACADEF, os colaboradores foram homenageados
com um jubilamento referente ao seu tempo de
serviço prestado.
E Daniela, há 17 anos na entidade, recebera das
mãos do vice-presidente Tarcízio Cardoso, o pin

diamante, que representa a sua história
como Acadefiana.
Biolchi evoluiu e contribui para os serviços da
instituição. E segundo a funcionária, os
fundadores Jorge e Suzana Cardoso, foram
exemplos de vida, que confiaram em sua
capacidade e competência, e como pais
lhe explicaram pacientemente como cada
passo devia ser dado. Mãe de três filhos,
Daniela construiu o seu futuro e se dedicou,
pois a oportunidade dada lhe transformou
como mulher, pessoa e trabalhadora.

Criar e Vestir Cidadania: Novidades!
Os alunos do projeto 'Criar e Vestir Cidadania', da
ACADEF, já estão produzindo novas estampas em
objetos no curso de sublimação, que consiste em
qualificar jovens com deficiência para o mercado
de trabalho através de aulas de Silk Screen.
A parte prática do curso instrui os alunos a estampar
camisetas, objetos e como manusear o maquinário
de sublimação. A atividade é supervisionada pelas
instrutoras de qualificação, e o resultado deste
contato foram lindas estampas em camisetas,
canecas e chinelos. Além da prática, os jovens
também realizam aulas teóricas que vão desde
Corel Draw à Juventude e Cidadania. O projeto é
composto por duas turmas que atuam nos turnos da
manhã e tarde, em três dias da semana.

O projeto é viabilizado pelo Criança
Esperança, uma iniciativa da UNESCO e
Rede Globo.
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