Discurso proferido pelo Vereador Jaime Evaristo por ocasião da concessão de
“Medalha Antônia Alpaides” ao Professor Sergio Luiz Barreto de Sá, Presidente da
ADEJ.

Senhor Presidente,
Demais autoridades já nominadas pelo protocolo,
Público presente e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara,
Nobres Homenageados.

Vez por outra um povo ou uma raça empresta ao mundo uma filha ou um filho seu
para fazer a diferença, laborar, cuidar, entregar-se de corpo e alma para fazer o bem e
amar aos seus semelhantes na medida e na proporção que ama a si mesmo.
A Medalha de Mérito Antônia Alpaídes, foi criada para lembrar o magnífico trabalho
realizado pela nobre professora no sacerdócio do magistério em nossa cidade,
passando a ser a grande honraria conferida àquelas pessoas ou instituições que se
destacam na promoção de serviços sociais e em prol da raça negra.
Amigo Barreto, no mundo há aquelas pessoas que fazem bem aquilo que elas amam,
mas, também, há aquelas que amam tudo aquilo que fazem e, a estas cabe a
construção de um mundo melhor, alicerçado no amor e na fraternidade humana.
Professor Barreto nós te colocamos no segundo grupo, pois o amor ao próximo é a
fonte inspiradora para as tuas ações. E não há em toda literatura, em toda didática do
mundo, exemplos que nos falem mais de perto, atitudes que mais nos possam dizer,
do que aquelas que tem como centro, a ternura humana.
Se duvidássemos desses valores não haveria sentido de estarmos aqui, nesta noite,
para homenageá-lo e a todos os demais homenageados, para os quais também elevo a
mais efusiva admiração e o mais elevado sentimento de gratidão.
O Barreto, hoje, é um patrimônio vivo de Joinville, pois, quem convive com ele no seu
dia a dia sabe do carinho, da ternura, da desenvoltura com que dirige a ADEJ, da
dedicação e nível de preocupação que ele entrega para todos aqueles que dependem
dos serviços da instituição.
Aliás, ninguém realiza nada sozinho, o Professor Barreto dirige uma equipe de
profissionais dedicados, que estão aqui presentes, pessoas altamente comprometidas
com os projetos e as atividades fins da ADEJE e, é dessa soma de esforços que a
Associação alcança resultados surpreendentes.
A ADEJ não apenas busca a reabilitação física das pessoas com deficiência (PCD),
busca, também, a capacitação e inserção no mercado de trabalho. Possui uma equipe
multidisciplinar e mantém, na área de reabilitação e inclusão social, o elevado índice

e recuperação de 86%, melhorando a qualidade de vida, desde a mobilidade,
acessibilidade, atividades diárias, dando às pessoas autonomia e autoestima.
Neste vinte de novembro, dia dedicado a consciência negra, muito nos honra
homenagear o Professor Barreto e a todo o quadro funcional da ADEJ pelos relevantes
serviços prestados a nossa sociedade.
Parabéns ao amigo Barreto, Parabéns a ADEJ, parabéns a todos os homenageados
nesta noite. Que esta homenagem seja um estimulo para a continuação da grande
obra que os senhores e as senhoras realizam.
Vivemos novos tempos, vivemos outras verdades, vivemos uma safra de amor, de paz
e de igualdades, onde o amor não tem cor, pois, sem cor é a fraternidade!!

OBRIGADO

