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O Relatório de Atividades de 2020 tem por objetivos apresentar as atividades desenvolvidas pelo Centro de Recuperação
Nova Esperança (CERENE) e os principais fatos que marcaram o ano.

1. QUEM SOMOS
O Centro de Recuperação Nova Esperança (CERENE) é uma associação civil, de caráter privado, sem fins lucrativos, portador do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), que utiliza o modelo psicossocial de Comunidade Terapêutica no atendimento de dependentes de álcool/drogas e prevenção ao uso/abuso destas. A Missão Evangélica
União Cristã (MEUC), com sede em Blumenau (SC), é sua fundadora e mantenedora, caracterizando o CERENE com a visão
integral de ser humano em seus aspectos biológicos, emocionais, sociais e espirituais. O CERENE é filiado à Cruz Azul no
Brasil, compreende a dependência química como doença e adota como forma de atendimento: a abstinência de álcool/drogas, a espiritualidade religiosa de acordo com a Bíblia e o apoio de pares. As atividades desenvolvidas são realizadas sob
a perspectiva de processos de ensino-aprendizagem que consideram o ser humano modificável. Desde a sua constituição
atendeu 15.768 dependentes de álcool/drogas. Fundado em 04 de maio de 1989, o CERENE recebeu ao longo dos anos,
vários prêmios e reconhecimentos locais e nacionais dos quais se destacam os mais recentes:

15.768

PESSOAS ACOLHIDAS
NO CERENE DESDE A FUNDAÇÃO

• 2016. Prêmio Municipal Mérito Liderança 2016 no segmento de Clínica de Reabilitação Humana pela Unidade de
Blumenau (SC);
• 2016. Prêmio Paz Paranaense 2016 por reconhecimento
da excelência e relevante serviço de prevenção e tratamento na área de drogas na Unidade de Lapa (PR);
• 2017, 2018. Prêmio “100 Melhores ONG’s do Brasil”;
• 2018. Prêmio Troféu de Responsabilidade Social concedido pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina;
• 2019. Troféu Destaque 50 anos das Comunidades Terapêuticas no Brasil, concedido pela SENAPRED;
• 2020. Certificado de Responsabilidade Social concedido
pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
desde 2012.

Certificado de Responsabilidade Social 2020
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Norteiam as ações e
qualificam os
serviços prestados à
comunidade:

LEMA

MISSÃO

VISÃO

“Para uma vida sem
drogas”

Atuar na prevenção da
dependência de álcool e
outras drogas e no
tratamento do dependente
e seus familiares, a partir
de uma visão cristã de ser
humano integral, buscando
a reinserção social e uma
melhor qualidade de vida.

Ser um centro de referência
brasileiro, de caráter social,
no atendimento de dependentes de álcool e outras
drogas, na modalidade
psicossocial de comunidade terapêutica.
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A MISSÃO EVANGÉLICA UNIÃO CRISTÃ (MEUC) é uma entidade religiosa, fundada em 1927, tendo por objetivo a propagação do Evangelho de Jesus Cristo com base nas Escrituras Sagradas e, entre outras atividades de atenção ao ser humano, o de manter serviços de assistência social a centros de recuperação para dependentes de substâncias.
2
A CRUZ AZUL NO BRASIL é uma Federação que reúne comunidades terapêuticas, bem como outras pessoas físicas e jurídicas que atuam na área da dependência química. A mesma identifica-se e mantêm relacionamentos com a Federação Internacional da Cruz Azul com sede em Berna, na Suíça. Atualmente a Cruz Azul Internacional está presente em aproximadamente 40 países.

2. CONHEÇA OS PROGRAMAS DE ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO
PROGRAMA

AÇÕES DE PROMOÇÃO
DA SAÚDE
PROGRAMAS TERAPÊUTICOS
PARA DEPENDENTES DE
ÁLCOOL/DROGAS

01

Acolhimento em Comunidade
Terapêutica

01
02

Proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos

03

Prevenção

04

Reinserção Social em Moradia
Coletiva

05

Serviços de assistência social
sem alojamento

01

PROGRAMA

Adultos e adolescentes acolhidos
após triagem com transtornos decorrentes do uso de álcool e outras
drogas psicotrópicas

01

PÚBLICO BENEFICIADO

02

AÇÕES

ATIVIDADES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARA DEPENDENTES DE
ÁLCOOL/DROGAS

CARACTERÍSTICAS

PÚBLICO BENEFICIADO

Usuários de substâncias psicotrópicas; familiares

CARACTERÍSTICAS

02

03

PROGRAMA

03

PÚBLICO BENEFICIADO

04

ATENDIMENTO SOCIAL

Acolhidos que concluíram o atendimento em regime residencial

05

03

Palestras educativas sobre promoção da saúde e prevenção
ao uso/abuso de SPA

CARACTERÍSTICAS

04

Apoio à reinserção familiar, profissional ou social vulneráveis à recaídas

CARACTERÍSTICAS

PÚBLICO BENEFICIADO

Residentes dos programas de
acolhimento

a) Atendimento domiciliar realizado por profissional com formação específica no
- RENOVAR e SOBRIEDADE
b) Atividade profissional terapêutica individual realizada por profissional com formação
específica

CARACTERÍSTICAS

PÚBLICO BENEFICIADO

Público em geral

Conjunto de atividades de caráter terapêutico e protetivo, realizado em
espaço de regime residencial transitório (proposta de 180 dias), incluída
atenção médica e psicológica
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Distribuição gratuita de roupas,
calçados, material de higiene
pessoal ou outros materiais
novos ou usados

Creio que Deus me conduziu para o CERENE
e ali toda a equipe de funcionários me deu a
estrutura que sigo firme até hoje. No dia 31/12/2020
completei sete anos longe dos vícios.

• Interagir com a família e outros representantes da rede social do residente, visando exercitar e promover a restauração
de relacionamentos e vínculos afetados e/ou rompidos.

Público Beneficiado e Capacidade de Acolhimento
Dependentes de substâncias psicoativas, a partir de 12 anos
de idade, de ambos os sexos e que não possuam restrições
para participar das atividades oferecidas pelo CERENE.

Helton Biscaia
2.1 ACOLHIMENTO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA – ADULTOS E ADOLESCENTES

Entrevistas
Realizadas em 2020

Objetivo Geral
Oferecer um ambiente protegido, técnica e eticamente orientado, bem como suporte e acolhimento para dependentes
de álcool/drogas.

783

Acolhimentos
Entrevistas
Realizadas
de Adultos
em 2020

783
715

Acolhimentos
de Adoelscentes

80

Objetivos Específicos
• Viabilizar ao acolhido a possibilidade de viver abstinente de
álcool/drogas;

CAPACIDADE DE OCUPACÃO EM 2020

• Apresentar uma proposta de estilo de vida em sobriedade;
• Promover a saúde integral do acolhido por meio de propostas de acompanhamento por equipe interdisciplinar;
• Transmitir informações que auxiliem o acolhido a compreender suas dificuldades e a lidar com elas de modo adequado;
• Promover aptidões para atividades práticas do cotidiano;

262
VAGAS
Total de vagas em todas as
Unidades de acolhimento do
CERENE

221
ADULTOS

Vagas destinadas para adultos

41

ADOLESCENTES

Vagas destinadas para
adolescentes

TAXA DE OCUPACÃO EM 2020

• Viabilizar o aprendizado e/ou aperfeiçoamento de conhecimentos através de atividades psicoeducativas;
• Promover o lazer e uma construtiva administração do tempo livre;

82%
ADULTOS

41%

ADOLESCENTES

75%

TOTAL GERAL

• Apoiar a reintegração profissional e social por intermédio
de atividades socioeducativas;
• Oferecer aos familiares e/ou grupo de responsáveis do
acolhido um lugar para serem ouvidos, orientados e acompanhados;
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Das 221 vagas destinadas para
adultos foram ocupadas 175
vagas por dia em média no ano
de 2020
Diária - unidade de referência
para cálculo de permanência de
um dia.

Das 41 vagas destinadas para
adolescentes foram ocupadas 17
vagas em média por dia no ano
de 2020

A média geral de ocupação foi
de 192 vagas ocupadas
diariamente

ESTADO DE ORIGEM DOS ACOLHIDOS

No ano de 2020 o CERENE acolheu pessoas de vários estados conforme aponta o gráfico acima. A predominância foi dos
estados de Santa Catarina e Paraná, onde estão situadas as unidades de acolhimento.

MÉDIA DE PERMANÊNCIA
Média de permanência dos acolhidos

88

De acordo com o gráfico, a média de permanência
dos acolhidos foi de 85 dias.

Público atendido

Adultos

82

Adolescentes

85

Média Geral
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PERCENTUAL DE ACOLHIDOS POR SUBSTÂNCIA PSICOATIVA
% de acolhidos por Substância Psicoativa
ADULTOS

60%

ADOLESCENTES

53%

Porcentagem

50%
40%

33%

32%

29%

30%

Conforme aponta o gráfico ao lado, a substância predominante de uso do público adolescente é a maconha, seguida pela cocaína e o crack. Já no público adulto, o que predomina é o álcool, seguido pelo
crack e a cocaína.

29%

17%

20%
10%

1%

5%

1%

0%

0%

CRACK

ÁLCOOL

MACONHA

COCAÍNA

Substância

OUTROS
(ALUCINÓGENOS,
ANFETAMINAS,
TABACO)

GRAU DE INSTRUÇÃO DOS ACOLHIDOS
Grau de instrução dos acolhidos
Analfabeto

11%

O gráfico ao lado mostra que 68% do nosso público não possui o Ensino Médio Completo, sendo que
desses, 39% sequer concluíram o Ensino Fundamental. Esse é um dos retratos do uso nocivo das drogas.

Ensino Fundam. Incompleto

17%

Ensino Fundam. Completo
Ensino Médio Incompleto

39%

Ensino Médio Completo

22%

Superior Incompleto
Superior Completo
Pós Graduação/Mestrado
Não informado pela pessoa

1%

2%

1%

4%

4%

DIA DE VISITAS FAMILIARES
Após 30 dias, o acolhido pode, em conjunto com seu conselheiro e
responsável, planejar e receber visitas sociofamiliares no CERENE,
preferencialmente aos finais de semana e feriados, oportunidade
em que participam dos programas oferecidos. Para os adolescentes, o dia de visita dos familiares acontece antes.
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MOTIVO DE DESLIGAMENTOS DOS ACOLHIDOS ADULTOS
DESLIGAMENTO
ADMINISTRATIVO

DESLIGAMENTO
TERAPÊUTICO

28%

12%
6%

EVASÃO

54%

DESLIGAMENTO
VOLUNTÁRIO

DESLIGAMENTO TERAPÊUTICO: conclusão do tratamento

Conclusão de acolhimento

DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO: desistência do tratamento
DESLIGAMENTO ADMINISTRATIVO: desligamento feito pela instituição

MOTIVO DE DESLIGAMENTOS DOS ACOLHIDOS ADOLESCENTES

DESLIGAMENTO
TERAPÊUTICO

29%
20%

EVASÃO

DESLIGAMENTO
ADMINISTRATIVO

31%
20%

DESLIGAMENTO
VOLUNTÁRIO

DESLIGAMENTO TERAPÊUTICO: conclusão do tratamento

Conclusão de acolhimento

DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO: desistência do tratamento
DESLIGAMENTO ADMINISTRATIVO: desligamento feito pela instituição
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Faixa etária dos acolhidos
16%

15%

16%
14%
12%

12%

12%
10%

11%

Porcentagem

10%

8%

8%

7%

8%
6%
4%
2%
0%

12 a 18

19 a 25

26 a 30

31 a 35

36 a 40

41 a 45

46 a 50

51 a 55

56 ou mais

Idades

Aulas de músicalização para os acolhidos adolescentes

% de acolhidos por tipo de dependência
ADULTOS

51%

47%

50%
Porcentagem

No ano de 2020 destacamos que a dependência com
maior incidência, tanto em adultos quanto em adolescentes, é a combinação de drogas mais álcool. Do
público acolhido, 39% dos adultos e 51% dos adolescentes possuem a droga como principal dependência e como secundária o álcool.

ADOLESCENTES

60%

39%

40%
30%

27%

22%

20%

13%

10%

2%

0%

0%

ÁLCOOL

DROGAS

ÁLCOOL/DROGAS

DROGAS/ÁLCOOL

Dependência

REUNIÕES EM GRUPO
São encontros periódicos nos quais os acolhidos têm a oportunidade de
expor situações pessoais aos colegas e ouvir dos mesmos recomendações e críticas construtivas. Esses encontros, que podem incluir dinâmicas, têm também o intuito de trabalhar temáticas específicas, tais como:
Doze Passos e Prevenção à Recaída.
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2.2 REINSERÇÃO SOCIAL EM MORADIA COLETIVA

Público beneficiado

Objetivo geral

Dependentes em substâncias psicoativas, adultos, que terminaram o período de acolhimento em Comunidade Terapêutica, encontrando-se desprovidos de vínculos familiares,
sociais e profissionais ou quando o local de origem represente um grau de risco elevado para recaída.

Proporcionar, temporariamente, ao acolhido participante do
Programa de Acolhimento Adultos, abrigo, alimentação e
apoio técnico através de equipe interdisciplinar, buscando a
reinserção social, familiar e profissional do mesmo, quando
não consolidadas no período previsto.

30

Capacidade de
Acolhimento

49%

Taxa de Ocupação

43

Novos acolhimentos
no ano de 2020

123
DIAS

Média que as pessoas
permaneceram no Programa

Objetivos específicos
• Proporcionar espaço de uma moradia assistida e provisória durante a busca de objetivos pessoais que assegurem
o Objetivo Geral deste Programa de Reinserção Social em
Moradia Coletiva;
• Construção de um plano individual de acolhimento;
• Afirmação de competências pessoais, sociais e profissionais;
• Informação sobre direitos e deveres conferidos ao cidadão, incentivando ao exercício autônomo deles;
• Acompanhamento em competências e limitações, minimizando possibilidades de recaída;
• Orientação e apoio na busca de um emprego e qualificação profissional;
• Identificação de obstáculos à empregabilidade;

2.3 ATENDIMENTO SOCIAL

• Articulação com entidades públicas ou privadas visando
empregabilidade;

Objetivo geral

• Auxílio na identificação de redes sociais e profissionais disponíveis;
• Acompanhamento e monitoramento de encaminhamentos
realizados;
• Orientação e interlocução que promovam a parceria de familiares na consecução do Objetivo Geral deste Programa
de Reinserção Social;
• Atividades socioeducativas que o auxiliem na reinserção
social.

Atuar no enfrentamento da pobreza, na assistência e proteção das famílias, da maternidade, da infância, da adolescência e da velhice, melhorando condições básicas para os
residentes do Programa de Acolhimento em Comunidade
Terapêutica.

Objetivos específicos
• Distribuição de roupas recebidas em doação;
• Disponibilização de produtos de higiene pessoal, medica-
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mentos (com prescrição médica) e vale-transporte aos acolhidos;
• Oferta de alfabetização, ensino fundamental e médio e cursos de qualificação profissional aos acolhidos, quando disponibilizados por entidades parceiras;
• Empréstimos de livros e outras literaturas aos acolhidos.

• Orientar à elaboração de um novo projeto de vida;
• Buscar, com a concordância do dependente de álcool/drogas em atendimento, a abstinência dessas substâncias;
• Oferecer aos familiares e/ou grupo de responsáveis do dependente de álcool/drogas em atendimento um lugar para
serem ouvidos, orientados e acompanhados;
• Interagir com a família e demais pessoas da rede social
do dependente de álcool/drogas em atendimento, visando
exercitar e promover a restauração de relacionamentos e
vínculos afetados e/ou rompidos;

PÚBLICO BENEFICIADO
Prioritariamente pessoas com transtornos por uso, abuso ou
dependência de álcool/drogas acolhidos e/ou seus familiares em situação de risco e vulnerabilidade social e quando
possível, a comunidade em geral.

• Acompanhar a reinserção social com orientações à prevenção de recaída e desenvolvimento de autonomia;

2.4 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

Público beneficiado

Atendimento terapêutico especializado
Realizado em Joinville (SC), é uma modalidade de atendimento que possibilita aos dependentes de álcool/drogas
receber atenção técnica, sem sair do contexto vivencial. Simultaneamente ao atendimento, promove-se a reinserção
social e apoio à família. Se necessários, faz-se encaminhamentos para outras modalidades de atenção à saúde.

• Encaminhamentos a diagnósticos diferenciados ou outras
formas de atendimento.

Pessoas com transtornos por uso, abuso ou dependência
de álcool/drogas, de ambos os gêneros, seus familiares e/
ou responsáveis.

QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS

Objetivo geral
Prestar atendimento psicológico e orientação a usuários de
álcool/drogas e familiares e oferecer a participação em grupo de apoio.

PÚBLICO
EM GERAL

DEPENDENTES
QUÍMICOS

263

132
FAMILIARES DE
DEPENDENTES
QUÍMICOS

Objetivos específicos
• Ouvir, orientar e acompanhar o dependente de álcool/drogas, procurando atender suas necessidades individuais;
• Apresentar uma proposta de estilo de vida em sobriedade;

10

25

420
TOTAL

• Oferecer apoio à reinserção social e profissional iniciadas
no acolhimento;

Quantidade de atendimentos por substância psicoativa
160

143

140
120

• Realizar e/ou participar de reuniões regulares de grupos
de apoio;

109

Quantidade

100
80

MASCULINO

48

60
40

34

36

32
4

20

48

0

36
0

• Realizar palestras de prevenção ao uso/abuso de drogas/
álcool.

FEMININO

36

TOTAL

0

0

Público beneficiado

0

0

ÁLCOOL

COCAÍNA

CRACK

MACONHA

OUTROS
(HIPNÓTICOS,
SEDATIVOS)

Pessoas com transtornos por uso, abuso ou dependência de
álcool/drogas e seu grupo familiar.

Substância

2.5 PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO PROGRAMAS
INDIVIDUAL E FAMILIAR

2.5.1 RENOVAR

São programas que contam com a contratação de um ou
mais profissionais capacitados em dependência de drogas/
álcool, que oferecem orientação a pessoas com transtornos
por uso, abuso ou dependência destas substâncias e seus
familiares, participantes ou não do Programa de Acolhimento de uma das unidades do CERENE.

Objetivo geral
Oferecer apoio e orientação a pessoas com transtornos por
uso, abuso ou dependência de drogas/álcool, incluídos seus
familiares, em processo de acolhimento ou não em uma das
unidades do CERENE.

Objetivos específicos
• Incluir pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social em função do uso, abuso e dependência de drogas/álcool, em grupos sociais, comunidades e igrejas cristãs;

O RENOVAR é um trabalho de apoio e orientação voltado a
dependentes de álcool/drogas, às famílias destes e às crianças e adolescentes. As comunidades em torno do CERENE
de São Bento do Sul (Campo Alegre, Rio Negrinho e São
Bento do Sul) são as beneficiadas, somando 2.925 pessoas,
entre crianças, adolescentes e adultos atendidos com esse
trabalho no ano de 2020. Dentre os trabalhos realizados destacam-se: palestras de prevenção, reuniões de grupos de
apoio, atendimentos terapêuticos individuais e familiares,
encaminhamentos para programas de acolhimento, retiros
para adolescentes e grupos de apoio para crianças e adolescentes. Através desse trabalho famílias inteiras são atendidas e incluídas em comunidades cristãs, crianças e adolescentes são orientados sobre a problemática do álcool e das
drogas e pais, mães e filhos são auxiliados e encaminhados
para tratamentos adequados.

• Realizar visitas domiciliares de apoio e orientação na fase
pré-acolhimento, durante o tempo em que o dependente de
drogas/álcool estiver realizando o programa de acolhimento
e acompanhamento pós;

O trabalho é sustentado e realizado pelo CERENE em parceria com a mantenedora Missão Evangélica União Cristã
(MEUC), Faculdade Luterana de Teologia (FLT), Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) e a Cruz Azul
no Brasil.

• Acompanhar o acolhido no CERENE;

Responsável: Elton Eger – Terapeuta Pastoral

• Orientar o grupo familiar ao papel destes no acolhimento
de seu ente querido;

Fones: (47) 98498-6340 e (47) 3635-3131
E-mail: renovar@cerene.org.br ou renovarkids@gmail.com

• Oferecer ao grupo familiar apoio espiritual cristão;
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Eventos

2.5.2 SOBRIEDADE

1- AÇÃO DE PREVENÇÃO - VI ACAMPAMENTO KEEP CALM

O Projeto SOBRIEDADE atende pessoas com transtornos
por uso, abuso ou dependência de álcool/drogas e seus familiares em Palhoça (SC) e na Grande Florianópolis e conta
com o apoio de Paróquias da Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil (IECLB). Dentre os trabalhos realizados
destacam-se: palestras de prevenção, reuniões de grupos
de apoio, atendimentos terapêuticos familiares, encaminhamentos para programas de acolhimento e acompanhamento
pós acolhimento, somando um total de 3.888 pessoas atendidas no ano de 2020 pelo projeto.

Anualmente, o RENOVAR em parceria com a Cruz Azul no
Brasil e o CERENE, realiza o Keep Calm - acampamento de prevenção ao uso de drogas, tendo os adolescentes
como público alvo. No ano de 2020 não foi possível realizar
o acampamento presencial, mas fizemos a divulgação e o
evento de prevenção aconteceu por meio de uma Live. A
proposta foi de levar aos adolescentes a possibilidade de
viver em abstinência.
A Live foi realizada nas dependências da Faculdade Luterana de Teologia – FLT e contou com uma programação bastante interativa que durou um pouco mais de duas horas.
Foram cerca de 380 participantes e alguns deles em conjunto com grupos e/ou instituições. Em dezembro de 2020,
a Live do Keep Calm Ultimato, tinha um pouco mais de 800
visualizações.
Tratando-se de acampamentos, nos últimos oito anos o RENOVAR vem ganhando experiência e fazendo um trabalho
inovador, pois realiza essa modalidade de intervenção com
a temática e proposta exclusiva de prevenir o uso de drogas,
desta vez em forma de LIVE.

Responsável: Reni Schmidt - Terapeuta Pastoral
Fone: (48) 99156-2235 - E-mail: sobriedade@cerene.org.br

8 ANOS EM SOBRIEDADE
Como resultado de um acompanhamento pós acolhimento
temos o testemunho do Sandro Vasconcelos. Ele foi acolhido no CERENE de Palhoça em 2013:
“Os desafios foram imensos e a decisão de me acolher foi
uma das mais difíceis que já precisei tomar, porém, já lhes
adianto que foi recompensadora. Os primeiros dias foram os
mais difíceis, foi preciso lidar com diversos sentimentos, en-

2- PROJETO SE LIGA

frentar medos, vontades e ser forte quando a saudade aper-

No ano de 2020 tinha-se grandes desafios por conta de projetos que haviam sido contemplados pelo FIA - Fundo da
Infância e Adolescência, de Rio Negrinho e de São Bento do
Sul. Em parceria com a MEUC e com a Faculdade Luterana
de Teologia – FLT, os projetos contemplados tinham o objetivo de alcançar crianças de escolas públicas dos municípios
citados.

tou. Acreditei que conseguiria sair como um “novo Sandro”

No mês de fevereiro de 2020, tivemos as atividades normais
nas escolas: Marta Tavares em Rio Negrinho e Sophia Schewdler em São Bento do Sul.

e a minha família que foram peças fundamentais nesse pro-

Em Rio Negrinho, também vinculado ao Projeto do FIA, oferecemos para as crianças um encontro quinzenal aos sábados. Um momento de muitas brincadeiras, comunhão e
socialização por meio da espiritualidade. Tivemos a oportunidade de reunir as crianças do Bairro Cruzeiro e redondezas. Foram três encontros durante o ano de 2020, com a
participação de 40 crianças em cada encontro.

ras e confiantes; que saibam que não estão ali por acaso,

de lá. Deus me mostrou diariamente o quanto eu era forte.
O apoio da minha família foi muito importante e me ajudaram a não desistir. Hoje, após oito anos de sobriedade me
sinto uma pessoa produtiva e consigo valorizar as pequenas
coisas que antes passava despercebido. Agradeço a Deus
cesso e quero desejar as pessoas que estão no meio desse
processo que sejam fortes, corajosas e que se sintam segupois Deus tem um propósito na vida de cada um. Eu ganhei
uma nova chance e você também está ganhando, portanto,
não desperdice. Lembre-se: Nem todos os dias serão fáceis,
mas a recompensa virá! ”
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2.6 AÇÕES DE PREVENÇÃO
A O U S O/A BUSO D E ÁLCOOL/ DROGAS N OS Ú LT IM O S 5 A N O S

Objetivo geral
Oferecer à sociedade informações sobre o
uso/abuso de álcool/drogas, mecanismos
de ação e respectivos impactos na saúde
humana e subsídios para reflexão sobre
escolhas, vida saudável,
sem o uso/abuso destas.

DIAS DE FAMÍLIA

3.594 pessoas

ENTREVISTAS

11.800 pessoas

Objetivos específicos
• Informar à sociedade sobre
a problemática das substâncias psicoativas como
álcool/drogas;

PALESTRAS EM COMUNIDADES
E EMPRESAS

11.928 pessoas

• Promover e incentivar a
busca da qualidade de vida
sem o uso de substâncias
psicoativas;

PROJETO FIA ESCOLINHA
DE FUTEBOL

2.100 crianças

• Formar cidadãos mais
conscientes sobre os riscos do uso indevido das substâncias psicoativas e suas consequências;

TERAPIA COM FAMILIARES

3.481 pessoas

• Formar multiplicadores de consciência que exclua o uso/abuso de
substâncias psicoativas.

Público beneficiado
Crianças a partir de sete anos de idade, adolescentes e a comunidade em geral (escolas, empresas, igrejas, centros de convivência e
outros grupos sociais). O trabalho de prevenção é fundamental no processo de alerta ao uso/abuso de drogas.
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122 mil pessoas aproximadamente foram alcançadas nos últimos cinco anos

EVENTOS (30 ANOS)

800 pessoas

VISITAS DE ESCOLAS E
ESCOLAS VISITADAS

9.567 pessoas

AÇÕES

GRUPOS DE APOIO

33.263 pessoas

PALESTRAS EXTERNAS DIVERSAS

39.226 pessoas

ATENDIMENTO A FAMILIARES
E COMUNIDADE

6.129 pessoas
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3. CONHEÇA AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO
Atualmente, o CERENE possui quatro unidades de acolhimento em Santa Catarina, situadas em Blumenau, Palhoça,
São Bento do Sul e Ituporanga e uma unidade de acolhimento em Lapa, no Paraná. Além dessas, possui uma Unidade
de Atendimento Terapêutico Especializado na cidade de Joinville (SC), Administração Central do CERENE e Quiosque
do CERENE em Blumenau (SC).

Equipe Administração Central

TOTAL DE 10 COLABORADORES
NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
SETOR ADMINISTRATIVO

Administração Central em Blumenau (SC)

3.1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, BLUMENAU (SC)
A Administração Central realiza os controles contábeis, financeiros, administrativos, de recursos humanos e departamento pessoal, institucionais, de capacitação e de marketing de todas as unidades do CERENE.

Espaços da Administração Central

D E SC R IÇ Ã O
Espaços administrativos

M2

240,00
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Contador

01

Analista Administrativo

02

Secretário Geral

01

Analista Suporte TI

01

Técnico Contábil

01

Psicólogo

01

Coordenador Administrativo

01

Analista de Marketing

01

Assistente Social

01

Notícias e ações da Administração Central
Pedágio beneficente virtual
Durante o mês de novembro realizamos o PEDÁGIO VIRTUAL A FAVOR DA VIDA. Muitas
pessoas e empresas sentiram no coração o
desejo de contribuir nessa obra. Nosso MUITO OBRIGADO! O CERENE atua há mais de 31
anos transformando vidas de muitas pessoas
e famílias, acolhendo, cuidando e reintegrando
pessoas na sociedade. O ano de 2020 foi desafiador devido a pandemia e essas doações
foram muito importantes e especiais, pois nos
ajudaram a enfrentar esse momento difícil. O
valor arrecadado foi aplicado na manutenção
dos serviços e oportunizou para que mais pessoas pudessem ser atendidas com qualidade.
Somos muito gratos a Deus e por todos os
doadores que apoiarem essa Campanha.

Filial do CERENE no terminal de ônibus em
Blumenau (SC)
Através da Lei nº 8.237 de 18/12/15, o CERENE recebeu o
direito para explorar um quiosque no Terminal Rodoviário
Urbano da região norte de Blumenau. O terminal iniciou as
suas operações em 2020 e o CERENE está estruturando o
quiosque para entrar em operação no ano de 2021.

Agradeço imensamente a toda família CERENE que me acolheu e me ensinou o outro lado da vida, pois quando
cheguei no CERENE eu não tinha mais expectativa de vida, mas minha esposa e a equipe do CERENE me
proporcionaram uma mudança de VIDA.
Mauri Bornhofen
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3.2 UNIDADE DE BLUMENAU (SC)

TOTAL DE 23 COLABORADORES NA
UNIDADE DO CERENE EM BLUMENAU
SETOR TERAPÊUTICO

Unidade de Acolhimento em Blumenau

HECTARES

M

05

Terapeuta Pastoral

05

Cozinheiro

01

Pedagogo

02

Assistente Social

01

Médico

01

Psicólogo

01

Auxiliar Terapeuta

01

SETOR ADMINISTRATIVO

Imóveis e espaços da Unidade Blumenau

D E S C R IÇ ÃO

Monitor Dep. Químico

Analista Administrativo

01

Assistente Administrativo

01

Coordenador Geral

01

2

SETOR DE APOIO

Área para o desenvolvimento das atividades de

27,5

Relações Institucionais

acolhimento
Espaços para desenvolvimento de atividades com

VOLUNTÁRIOS

1.442,79

os acolhidos
Alojamentos para acolhidos adultos

262,92

Alojamentos para acolhidos adolescentes

215,00

Alojamento isolado COVID-19

200,00

Residências para colaboradores

Voluntários

1.000,13

Espaços administrativos

60,00

Total

01

3.180,84

Observações: Os alojamentos são em padrão de alvenaria,
com suítes para até quatro pessoas. A cozinha está dimensionada para servir até 200 refeições/dia. Alojamentos e cozinha estão dimensionados dentro dos padrões da Vigilância Sanitária. A Unidade possui um auditório na Ala III com
capacidade para 400 pessoas. As edificações e instalações
atendem aos padrões exigidos para o acolhimento a que se
propõe. A Unidade de Blumenau oferece alojamento específico para adolescentes.

Equipe Unidade Blumenau (SC)
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02

Notícias e ações da Unidade Blumenau

Cerimônia de abertura e primeira aula do projeto FIQUE CONECTADO COM SEUS SONHOS.
No dia 11 de março foi dado início a mais um projeto desenvolvido pelo CERENE. São duas etapas. a primeira etapa foi capacitar os professores de escolas da rede pública para que ampliem seus conhecimentos sobre a problemática do uso das
drogas nas escolas; e na segunda etapa do projeto serão as palestras informativas para os alunos nas escolas. O projeto
FIQUE CONECTADO COM SEUS SONHOS está sendo financiado pelo FIA.

3.3 UNIDADE DE ITUPORANGA (SC)

Unidade de acolhimento em Ituporanga (SC)

Equipe Unidade Ituporanga (SC)
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Imóveis e espaços da Unidade Ituporanga

DESCR I Ç Ã O

Quadro de colaboradores
TOTAL DE 09 COLABORADORES NA
UNIDADE DO CERENE EM ITUPORANGA

M2

HECTARES

SETOR TERAPÊUTICO
Área para o desenvolvimento das atividades de

2

acolhimento
Espaços para desenvolvimento de atividades com
os acolhidos

511,95

Alojamentos para acolhidos adultos

101,80
14,85

Alojamentos para acolhidos adolescentes

9,24

Alojamento isolado COVID-19

165,49

Residências para colaboradores

Psicólogo

01

Enfermeiro

02

Cozinheiro

01

Monitor Dep. Químico

01

Coordenador Geral

01

Auxiliar de Terapeuta

01

26,51

Espaços administrativos

Total

SETOR ADMINISTRATIVO

839,34

Os trabalhos na Unidade de Ituporanga - SC são específicos
ao público feminino. A estrutura física é cedida pela Igreja
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), em regime de comodato.

01

Assistente Administrativo
VOLUNTÁRIOS
Voluntário

01

Notícias e ações da Unidade Ituporanga

Todos os anos o COMAD de Ituporanga-SC realiza a ação “Valorização da Autoestima” que
consiste em um dia de beleza
voltado ao bem estar e elevar a
autoestima das mulheres acolhidas no CERENE. Em função da situação decorrente a situação que
vivenciamos no ano de 2020 não
foi possível realizar essa ação tão
especial, porém com a doação de
artigos para beleza feita pela empresária Tânia Prim, não passou
em branco essa data.
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3.4 UNIDADE DE JOINVILLE (SC)

TOTAL DE 02 COLABORADORES NA
UNIDADE DO CERENE EM JOINVILLE
SETOR TERAPÊUTICO
Psicóloga

01

SETOR ADMINISTRATIVO
Assistente Administrativo

Unidade de Atendimento Especializado em Joinville

Em Joinville, o CERENE oferece serviços de orientação e
atendimento a pessoas com problemas decorrentes do uso
abusivo e/ou dependência de álcool/drogas, bem como aos
familiares destes. Os interessados comparecem no endereço indicado em dias e horários agendados para participar
de terapias individuais, familiares, ou grupos familiares. A
estrutura física utilizada é cedida pela mantenedora (MEUC)
conforme a tabela abaixo:

Equipe Unidade Joinville (SC)

Notícias e ações da Unidade Joinville

Imóveis e espaços da Unidade Joinville

D E S CR IÇ ÃO

M2

Escritório/ recepção

9

Sala de atendimento terapêutico individual

8

Sala de atendimento terapêutico de grupo

76

Total

93
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01

Na 2a Feijoada Beneficente que aconteceu no dia 18 de julho, foram vendidas mais de 350 feijoadas. O espaço foi cedido
pela Casa do Capitão e teve uma boa adesão da comunidade joinvillense. Muitos voluntários dedicaram um pouco do seu
tempo para fazer parte desta ação que tinha como objetivo arrecadar fundos para que a Unidade de Joinville continue atendendo dependentes químicos e suas famílias por meio da gratuidade.

No dia 11 de outubro de 2020 completei 10 anos de recuperação do crack e graças ao bondoso
DEUS e à equipe do CERENE minha vida mudou completamente.
Graziele Rudolf
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3.5 UNIDADE DE LAPA (PR)

Equipe Unidade Lapa (PR)

Unidade de Acolhimento em Lapa (PR)

			

Imóveis e espaços da Unidade Lapa (PR)

TOTAL DE 15 COLABORADORES NA
UNIDADE DO CERENE EM LAPA
SETOR TERAPÊUTICO

DE SC RI Ç Ã O

HECTARES

Área para o desenvolvimento das atividades de

M2

4,23

acolhimento
Espaços para desenvolvimento de atividades com
os acolhidos

751,11

Alojamentos para acolhidos adultos

315,50

Alojamentos para acolhidos adolescentes

55,65

Alojamento isolado COVID-19

32,00

Residências para colaboradores

36,98
54,00

Espaços administrativos

Total

Nutricionista

01

Monitor Dep. Químico

02

Cozinheiro

01

Psicólogo

01

Técnico Enfermagem

01

Terapeuta Pastoral

01

Pedagogo

01

Coordenador Geral

01

Aux. Terapeuta

02

1.604,84

Em Lapa, o CERENE está situado num terreno de 4,23 hectares. Nesta área encontram-se construídas as edificações
acima.
Observações: O alojamento é em alvenaria, com quartos coletivos de até quatro pessoas e banheiro coletivo. A cozinha
e o alojamento estão dimensionados dentro dos padrões
da Vigilância Sanitária. O refeitório tem capacidade para 60
pessoas.

SETOR DE APOIO
Agente de Campanha
SETOR ADMINISTRATIVO
Assis. Administrativo

01

VOLUNTÁRIOS
Voluntários

22

01

02

Notícias e ações da Unidade Lapa

Unidade do CERENE da Lapa recebe visita da Sociedade Bíblica do Brasil- SBB
A Sociedade Bíblica do Brasil tem sido uma grande e importante parceira do CERENE, realizando anualmente doações de
materiais como bíblias e livretos, que servem de apoio às ações desenvolvidas junto às pessoas acolhidas na instituição.

3.6 UNIDADE DE PALHOÇA (SC)

O CERENE em Palhoça está situado em uma área junto ao
Morro do Cambirela, sendo grande parte da área de preservação permanente.

Unidade de Acolhimento em Palhoça (SC)
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TOTAL DE 27 COLABORADORES NA
UNIDADE DO CERENE EM PALHOÇA
SETOR TERAPÊUTICO

Equipe de Palhoça (SC)

Imóveis e espaços da Unidade Palhoça (SC)

Médico

01

Téc. Enfermagem

01

Monitor Dep. Químico

03

Diretor

01

Aux. Terapeuta

01

Psicólogo

02

Terapeuta Pastoral

02

Cozinheiro

02

Assistente Social

01

SETOR DE APOIO
Serviços Gerais

D ESCR I Ç ÃO

HECTARES

M2

01

SETOR ADMINISTRATIVO
Assis. Administrativo

Área para o desenvolvimento das atividades de

610

VOLUNTÁRIOS

acolhimento
Espaços para desenvolvimento de atividades com

Voluntários

1.546,30

os acolhidos

02

10

407,50

Alojamentos para acolhidos adultos
Alojamentos para acolhidos adolescentes

28,00

Alojamento isolado COVID-19

40,00

Residências para colaboradores

36,98
499,12

Espaços administrativos

Foi onde ocorreu a mudança na minha vida.
Através da palavra de Deus e do amor de
Jesus Cristo entendi que somos perdoados dos
Observações: os alojamentos em Palhoça são em alvenaria, pecados e podemos sim escrever uma nova histócom suítes de 2 até 4 pessoas. A cozinha está dimensionada ria em nova estrada.
Total

2.532,80

para servir até 200 refeições/dia e o refeitório tem espaço
para 80 pessoas. A cozinha e alojamentos estão dimensionados dentro dos padrões da Vigilância Sanitária

Willian
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Notícias e ações da Unidade Palhoça

No ano de 2020 a Unidade do CERENE em Palhoça/SC sofreu com
os ventos fortes do Ciclone Bomba,
o que acabou danificando alguns
telhados, quartos dos acolhidos e
destruindo parte da estrutura de
energia fotovoltaica.

Mais uma vez pudemos presenciar a mão de Deus agindo nesse lugar, o que estava destruído
em meses foi recuperado, muitas
pessoas ajudaram para que fosse possível essa recuperação.
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3.7 UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL (SC)

Equipe de São Bento do Sul (SC)

Unidade de Acolhimento em São Bento do Sul (SC)

Imóveis e espaços da Unidade São Bento do Sul (SC)

TOTAL DE 14 COLABORADORES NA
UNIDADE DO CERENE EM SÃO BENTO DO SUL

D E S C R I Ç ÃO

SETOR TERAPÊUTICO
Psicólogo

01

Terapeuta Pastoral

02

Monitor Dep. Químico

03

Auxiliar Terapeuta

02

Assistente Social

01

HECTARES

Área para o desenvolvimento das atividades

Médico

01

Cozinheiro

01

Espaços para desenvolvimento de atividades com os
1.377,00

acolhidos

485,41

Alojamentos para acolhidos adultos

76,99

Alojamento isolado COVID-19

1.048,20

Residências para colaboradores

36,98

Lote com duas residências de alvenaria para funcionários

Total

SETOR ADMINISTRATIVO
01

VOLUNTÁRIOS
Voluntários

84

de acolhimento

Espaços administrativos

Analista Administrativo

02

M2

540,00
3.541,54

Observações: Os alojamentos são de alvenaria com suíte
para até quatro pessoas. A cozinha e o refeitório estão dimensionados para servir até 200 refeições/dia. Alojamento e
cozinha obedecem a critérios da Vigilância Sanitária. O refeitório tem espaço para 80 pessoas.
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Notícias e ações da Unidade São Bento do Sul

Poder parar, nem que for por alguns minutos ou horas, para comemorar os 18 anos de fundação dos trabalhos do CERENE
de São Bento do Sul, é simplesmente demais. Há muito o que agradecer. Pessoas, empresas, comunidades que fizeram e
fazem parte dessa caminhada. Acima de tudo, nossa gratidão a Deus pelo seu cuidado, pela sua fidelidade em sustentar
essa obra. Gratidão, essa foi a tônica desse momento de comemoração. Numa tarde ensolarada de inverno, onde não faltou o bolo acompanhado de um bom café, fomos servidos com uma Palavra Bíblica muito assertiva para o momento, Salmo
126. Fomos lembrados de que é Deus que faz correr água viva no deserto da vida e que só Ele restaura a vida.
Nessa história tão curta (apenas 18 anos) muitas foram as pessoas (mais de duas mil) que tiveram a oportunidade de fazer
um novo início em suas vidas. Concluímos: não somos uma casa de lamentações, mas uma maternidade onde é possível
nascer de novo.

4. QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE PROFISSIONAL nau, Ituporanga, Joinville, Lapa, Palhoça e São Bento do Sul
Em comparação aos anos anteriores, devido à pandemia
Covid-19, a oferta de capacitação permanente aos colaboradores ficou bastante prejudicada.

CERENE em Capacitação
ENCONTRO NACIONAL DE COLABORADORES (ONLINE)
Em substituição ao planejado encontro que sempre acontecia de modo presencial, as equipes das unidades de Blume-

participaram de dois encontros online.
O tema geral foi “A ética no acolhimento. Reflexões a respeito da imagem de Deus”.
No dia 02/12, o subtema “Princípios para um acolhimento
estável e humanizado” foi apresentado pelo missionário e
diretor da mantenedora do CERENE, a Missão Evangélica
União Cristã (MEUC), Sr. Carlos Alberto Kunz.
No dia 09/12, o subtema “Imagem e semelhança de Deus:
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a dignidade humana”, ficou a cargo do Sr. Fabrício Fleck da
Silva, missionário da MEUC.

ex-acolhido apresentou o seguinte relato, cuja publicação foi
devidamente autorizada por ela:

O distanciamento social é uma experiência diferenciada em
tempos de Covid-19, contudo, via tecnologia, esses importantes temas puderam ser abordados, contribuindo à capacitação permanente das equipes do CERENE.

Olá Rodrigo, boa noite! Consegui, sim, fazer a doação, não
foi muito $$$, mas foi de coração e sei que será bem empregado!!! Quanto ao meu filhote o nome dele é Renato Domingues Silveira Lima. Ele esteve aí em novembro de 2014
e saiu em abril de 2015. Quando saiu, fez muita diferença na
vida de muita gente e pra melhor!!! Fez curso de bombeiro
civil e foi muito bem! Só que batalhou muito por um emprego, mas não conseguiu. Na época, estávamos envolvidos
com moto clubes e montamos um moto grupo e o Renato foi
eleito o presidente dele. Havia muitos eventos e o Rê participava, levando o nome do nosso MG. Nesse tempo, como
não conseguia um lugar para trabalhar, e como se interessava bastante por motos, ele decidiu fazer o curso de mecânico de moto no SENAI, em fevereiro de 2017, dia 21 pra ser
mais exato. Dias antes, no dia 18, ele havia completado 33
anos de idade. No dia 24, ele saiu do curso mais cedo por
falta de energia na escola. Estava se armando uma grande
tempestade. Ocorre que, na volta do curso para casa, ele
pegou essa tempestade. Uma grande enxurrada fez entrar
água no motor da moto, ele desceu, tirou o capacete e estava empurrando a moto até que a enxurrada aumentou muito,
derrubando-o, e na queda ele bateu a cabeça na guia, perdendo os sentidos e fazendo-o morrer afogado. Foi e continua sendo muito difícil; a presença da ausência é gritante...
Sabemos que ele está com o Senhor e que Deus o restaurou
e recolheu, mas, nossa humanidade reclama de saudade...
mesmo tendo a certeza do reencontro!!! Bem, essa é a história. Desejo que o CERENE continue sendo um instrumento
de Deus na vida de todos os que buscam ajuda e que vocês
sejam abençoados e abençoadores em cada dia!!! Abraço!
Iara

Marcelo Mai Toti

5. ACONTECEU COMIGO
Renato Domingues Silveira Lima
No mês de julho, o “ciclone bomba” trouxe muitos prejuízos ao CERENE de Palhoça (SC). Um apelo por ajuda para
cobrir esses prejuízos trouxe uma reação adicional à ajuda
financeira de uma pessoa. Através de e-mail, a mãe de um

Meu nome é Marcelo Mai Toti, tenho 28 anos. Comecei a
usar drogas aos meus 17 anos, no início usava somente em
alguns dias, mas logo, fiquei preso naquilo e passei a ser um
dependente que precisava usar todo dia para poder viver, e
infelizmente aquilo se tornou uma rotina em minha vida, no
entanto Paulo descreve em Romanos 6:23 que o “salário do
pecado é a morte” e da mesma forma, as drogas fizeram
isso em mim, ela matou meus sonhos, matou meus princípios, e tudo quanto pode ela destruiu, eu já não tinha mais
nenhuma esperança de vida, passei por diversos tratamen-
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tos onde não obtive sucesso, e cada dia que se passava
eu concluía e aceitava que eu nunca mais seria alguém, até
que conheci o CERENE, lugar abençoado onde eles não
apenas me ensinaram a viver sem a dependência química,
mas me ensinaram também a andar com JESUS e foi aí que
minha vida mudou, pude voltar a sonhar, ganhei uma nova
vida através do CERENE, através de JESUS, “Pelo que, se
alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já
passaram; eis que tudo se fez novo.” Hoje faz dois anos e 11
dias dessa nova vida sou eternamente grato a Deus primeiramente e a toda equipe do CERENE que são instrumentos
de Deus no resgate de vidas.

7. SUSTENTABILIDADE

6. DESTAQUES

c) Contribuições e doações de entidades assistenciais, fundações, órgãos oficiais, pessoas físicas ou jurídicas em geral;

Conforme o estatuto social do CERENE em seu Art. 16, a
origem dos recursos consta de: “O CERENE tem o desafio
permanente da manutenção de seu trabalho, buscando parcerias, doadores, campanhas e mobilização de voluntários
para a sua sustentabilidade. Dentre as formas de captação
de recursos destacam-se:
a) Contribuições espontâneas de seus membros associados, amigos e simpatizantes;
b) Doações, ofertas e contribuições em geral;

d) Contribuições ou doações do público alvo dos programas
de atendimento;
e) Recursos das atividades de laborterapia ou outras desenvolvidas no CERENE pelo público alvo, visando o custeio
dos programas de atendimento, qualificação e ampliação do
atendimento do público alvo;
f) Recursos oriundos de parcerias com entidades/empresas
públicas ou privadas;
g) Comercialização de produtos/serviços de produção própria ou de terceiros;
h) Subvenções, convênios e contribuições do poder público
ou seus órgãos, e empresas públicas ou privadas;
i) Promoção de eventos para angariar recursos para a manutenção de seus objetivos sociais, conforme Artigo 4º desse
Estatuto.”

SELAR – Selo de
Responsabilidade Social
O CERENE, afim de proporcionar mais conforto aos que
procuram por atendimento, em março de 2020, em parceria
com a MEUC de Joinville, através da doação de parceiros e
amigos, inaugurou sua nova sala de atendimento na cidade.

SELAR é uma parceria entre o CERENE (sem fins lucrativos) e empresas
(com fins lucrativos), possibilitando a
divulgação de logomarcas, vinculan-
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do-as à RESPONSABILIDADE SOCIAL. Com essa atitude a
empresa demonstra a seus clientes, fornecedores e à comunidade em geral, sua disposição em mudar a realidade
social decorrente da dependência de álcool e outras drogas.
O SELAR visa captação de recursos com finalidade de manter os programas de prevenção, acolhimento e reinserção
social de dependentes de SPA disponibilizados pelo CERENE. As empresas agregam valor à sua marca a partir da
responsabilidade social. As empresas que aderem ao Projeto SELAR contribuem mensalmente com a entidade, a qual
concede o direito da utilização do SELO SOCIAL em materiais corporativos e promocionais. É importante ressaltar que
as empresas que participam deste projeto contribuem diretamente na redução da dependência de substâncias psicoativas e na reintegração de um grupo de pessoas socialmente
excluído. Seja você ou sua empresa um investidor social!
SELAR: INVESTINDO NO RESGATE DE VIDAS!
Maiores informações: (47) 3702-1900 – Setor de captação
de recursos.
Conheça as empresas parceiras através do site:
www.cerene.org.br/projeto-selar/

B A NC O E C O NTA

C NP J -F IA

Blumenau (SC)

CEF, Ag. 1544, conta 0005-1, op 006
B. do Brasil, Ag. 095-7, conta 792.053-9

03.095.705/7050001-28
03.095.705/7050001-28

Lapa (PR)

B. do Brasil, Ag 0630-0, conta 73.005-X

18.768.099/0001-32

Palhoça (SC)

CEF, Ag. 1784, conta 326-9, op. 006

18.246.064/0001-32

São Bento do Sul (SC)

CEF, Ag. 0628, conta 0000198-1, op. 006

18.560.860/0001-45

8. MEIOS DE DIVULGAÇÃO
Para dar transparência às atividades desenvolvidas e o comprometimento nas ações para “Uma vida sem drogas”, o
CERENE mantém contato com a sociedade por meio de vários canais de comunicação dos quais se destacam:
• a participação em eventos como seminários, palestras e
atividades desportivas;
• entrevistas diversas e campanhas de divulgação em rádios
e televisão. Ex.: Corrida CERENE, pedágios, participação em
feiras e assemelhados;
• boletim eletrônico enviado a todas as empresas parceiras,
fornecedores e à comunidade em geral;

Imposto de Renda

• Sites da instituição:

O registro das Unidades do CERENE nos
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente de suas cidades as credenciam junto ao Fundo da Infância e Adolescência (FIA) para receber parcela do imposto de
renda pago por pessoas físicas e jurídicas.

CERENE - www.cerene.org.br;
Projeto Selar - www.cerene.org.br/projeto-selar/;
Corrida - Para Uma Vida Sem Drogas www.cerene.org.br/corrida-cerene/;

Cálculo para direcionar Imposto de Renda ao CERENE, via
FIA:

C O N T R I BUI NT E

U NI DADE CEREN E

CÁL CUL O

R E QU I S I T OS

Pessoa física

Até 6% do imposto de renda devido

Declaração completa

Pessoa jurídica

Até 1% do imposto de renda devido

Declaração lucro real

• notícias divulgadas no site e jornal da mantenedora MEUC
e comunicados da Cruz Azul no Brasil a qual o CERENE é
filiado;
• trabalhos de prevenção nas empresas, igrejas e escolas;
• distribuição de folder institucional e relatório anual de atividades.
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9.2. Registros públicos:

A Fan Page do CERENE em 2020 alcançou 7.394 curtidas.

T I PO

Nº de curtidas
8.000

7.394

7.000

6.595

6.000

2.000

Declaração de Utilidade Pública Municipal

Todas

Declaração de Utilidade Pública Estadual

Todas
Todas

CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social

4.522

4.000
3.000

6.054

5.598

5.000

UNIDADES

3.447

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência
Social - CMAS

Blumenau, Ituporanga, Palhoça, São Bento do Sul
(SC) e Lapa (PR)

Inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA

Blumenau, Ituporanga, Palhoça, São Bento do Sul
(SC) e Lapa (PR)
Blumenau (SC) e Lapa (PR)

Inscrição no Conselho Municipal de Saúde CMS

1.000
-

2015

2016

2017

2018

2019

2020

9. INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Inscrição no Conselho Municipal de Políticas
sobre Drogas - COMEN/COMAD

Blumenau, São Bento do Sul (SC)

Inscrição na Comissão da Defesa de Direitos
dos Portadores de Deficiências e Patologias CODEPA

Blumenau (SC)

Registro no Conselho Estadual de Entorpecentes - CONEN (SC)/CONESD (PR)

9.1. Diretoria:
Composição da Diretoria com mandato de 1º de maio de
2019 a 30 de abril de 2022:

Blumenau, Ituporanga, Palhoça, São Bento do Sul
(SC) e Lapa (PR)

OBS.: A LEI Nº 13.204, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015 que altera o Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil (MROSC), Artigo 84B e 84C, determina que fica extinta a
Certificação de Utilidade Pública Federal concedida pela Lei nº 91 de 1935 que era concedido
ao CERENE desde abril de 1996.

9.3. Entidades de classe:
O CERENE fez-se representar junto a:

CARGO

N OME

PROF I SSÃO
ACOMTESC

Presidente

Marcos Edwin Mey

Missionário

Vice-presidente

Dilceu Pabst

Autônomo

1º Secretário

Maria Roseli Rossi Ávila

Assistente Social

2º Secretário

Marcos Passig

Missionário

1º Tesoureiro

Jorge Martin Bublitz

Contador

2º Tesoureiro

Adilson Reinhold

Contador

Conselheiros

Alison Diogo Heinz

Missionário

Maurício Rossa

Administrador

Pierre Hackbarth

Advogado

Claudinei da Silva

Contador

Egon Schlüter

Advogado

Jonas Vieira

Químico

Ivo Schreiber

Aposentado

vago

-

Conselho Fiscal - Titulares

Conselho Fiscal - Suplentes

Associação Catarinense de Comunidades Terapêuticas

AJORPEME

Conselho de Desenvolvimento da
Itoupava Central, Blumenau

CODEIC

CONSEG
NORTE

SECRASO

Conselho de Segurança Região Norte de Blumenau

Sindicato das Entidades Culturais, Recreativas,
de Assistência Social, de Orientação e
Formação Profissional

CRUZ AZUL
NO BRASIL
(CAB)
AMPE

Federação de Comunidades Terapêuticas

Associação de Micro e Pequenas Empresas
de Blumenau

COMPACTA

31

Associação de Joinville e Regiões de Pequena,
Micro e Média Empresa

Federação Paranaense de Comunidades
Terapêuticas Associadas

10. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2020 E 2019.

Ativo

Passivo

R$ 1.925.806,00
Ativo Circulante

R$ 700.723,00
Passivo Circulante

Composição (Deficit) Superavit dos últimos 10 anos
800000

662.707
600000

400000

200000

R$ 7.391.653,00
Ativo Não Circulante
R$ 9.317.459,00
Total do Ativo

2010

0

R$ 1.790,00
Passivo Não Circulante

171.453
2

2012

3

4

366.146

2014

2016

5

6

2017
7

2018

2019

2020

9

10

11

8

2013

-147.356

-200000

-166.820
-232.756

R$ 8.614.946,00
Patrimônio Líquido

-400000

R$ 9.317.459,00
Total do Passivo

Edifícios, benfeitorias, construções e instalações R$ 4.799.530,00
R$ 1.365.736,00

Veículos

R$

711.298,00

Máquinas e ferramentas

R$

217.392,00

Móveis e utensílios

R$

142.310,00

Imobilizado em Andamento

R$

94.036,00

Equipamentos de Informática

R$

51.048,00

Outras imobilizações

R$

Bens Governamentais em Nosso Poder

R$

-418.832

O CERENE ao longo dos anos sempre teve uma história de lutas para seu sustento.
No último ano, o CERENE teve um superavit que foi impulsionado pela doação de
produtos da Receita Federal para a realização de um bazar beneficente.
Também tivemos um ótimo retorno na campanha de doações, para a reconstrução
do CERENE, pela passagem do Ciclone Bomba por Santa Catarina, em junho de
2020.

COMPOSIÇÃO LÍQUIDA DO
IMOBILIZADO 2020

Terrenos

2015

-350.430

-600000

O Ativo são os bens e direitos que uma entidade possui já o Passivo são suas
obrigações.
O Patrimônio Líquido é a diferença de tudo o que a entidade possui de bens e direitos descontados o que ela tem de obrigações.

Total do Imobilizado

2011

1

309.305

266.249

128.793

Contribuições e doações

R$ 3.175.582,00

Subvenções e Convênios públicos e privados

R$ 2.841.937,00

Isenções fiscais

R$

899.087,00

Promoções / Mercadoria / Serviços

R$

238.308,00

Receitas Financeiras e Outras Receitas

R$

84.158,00

A principal receita do CERENE vem através de contribuições e doações. 43% de
tudo o que o CERENE arrecada é fruto dessas contribuições voluntárias.
Outra fonte importante de receita são as parcerias, através de convênios e subvenções, com a Administração Pública. Hoje ela representa 39% da Receita Total do
CERENE.

COMPOSIÇÃO CUSTOS
E DESPESAS 2020
REPRESENTATIVIDADE

Gastos com pessoal

R$ 3.501.873,00

54%

5.517,00

Custos gerais

R$ 2.129.088,00

33%

1.790,00

Despesas gerais e outras

R$

13%

Total

R$ 6.430.764,00

R$ 7.388.657,00

A maior parte do Bens e Direitos que o CERENE possui está em seu imobilizado.
Este, por sua vez tem sua maior parte em suas estruturas físicas e terrenos.

799.803,00

100%

O maior desembolso que o CERENE possui está com a manutenção de sua equipe
interdisciplinar. 						
Em 2020 essa despesa representou 54% de todo o gasto do CERENE.
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Variação da Despesa

2,86%

Variação da Receita

6,53%

Informações finais:

Mesmo com toda a política de contingência e de redução de custos e despesas,
a variação de 2019 para 2020 da despesa foi um aumento de 2,86%. Isso porque
houve o desembolso para a manutenção de tudo o que o ciclone danificou.
Impulsionados pelas doações de reconstrução do CERENE pela passagem do Ciclone Bomba e também pela doação de produtos para o Bazar da Receita Federal
a Receita aumentou de 2019 para 2020 em 6,53%.

GRATUIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS EM 2020
Na SAÚDE
Na ASSISTÊNCIA SOCIAL

Como entidade beneficente portadora do CEBAS e também
atendendo o Art. 17 de seu Estatuto Social, todo o superavit
obtido pelas atividades do CERENE são aplicados integralmente nas atividades fim da entidade.
Com foco na transparência de suas atividades e de acordo
com seu Estatuto Social, na Seção III, em seu Artigo 41, o
CERENE tem em seu Conselho Fiscal a responsabilidade de
examinar os saldos e as prestações de contas da entidade,
bem emitir o seu parecer anualmente e Assembleia Geral.
Também, anualmente, a ACTUS Auditores S/S, faz a análise das Demonstrações Contábeis e Financeiras e emite sua
opinião técnica, bem como o seu parecer para a Assembleia
Geral. Serviços de grande valia para a transparência das
ações do CERENE.

50,80%

100%

De acordo com a Lei 12.101/2009 e o Decreto 8.242/2014 que determina que as
Comunidades Terapêuticas executem o percentual mínimo de 20% sobre suas receitas em ações de gratuidade.

				

ISENÇÕES FISCAIS
INSS (cota patronal, SAT e Terceiros)

R$ 647.397,00

Cofins

R$ 192.046,00

Contribuição Social

R$ 59.644,00

Total

R$ 899.087,00

Cumprindo as determinações legais para ser uma entidade portadora do CEBAS
(Certificado de Entidade Beneficente) o CERENE pode usufruir de benefícios fiscais. Em 2020 foram R$ 899.087,00 em isenções fiscais.
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11. PALAVRA DO PRESIDENTE
“Toda dádiva que é boa e perfeita vem do Alto, do Pai que criou as luzes do céu”. Tiago 1:16
2020 fica marcado como um ano de desafios inéditos. Isso porque uma pandemia é algo que nossa geração dos últimos 50
anos não enfrentou. Não foi fácil para ninguém e, por isso, se fizeram adaptações e adequações à realidade imposta pela
pandemia.
A primeira coisa que podemos relatar sobre o ano de 2020 é que o CERENE não parou de funcionar, o que já é um milagre.
Em meio a medos e incertezas nossos corredores e nossas mais de 250 camas foram ocupadas mesmo que num percentual menor. Assim acolhemos, cuidamos e recuperamos pessoas. Nossa atividade foi considerada essencial e, por isso
,continuamos nosso trabalho em meio a pandemia.
Tínhamos o receio da entrada do Covid-19 em nossas unidades e até aconteceu em algumas delas, mas fomos poupados
de agravamentos tanto das equipes como de acolhidos.
Fomos duramente atingidos pelo vendaval na unidade de Palhoça com perdas consideráveis, mas fomos positivamente
surpreendidos com apoio da comunidade de todas as formas, terminando o ano com a unidade restaurada e a energia fotovoltaica restabelecida.
Na unidade feminina completamos 10 anos de caminhada como CERENE e algumas ações, como a live dos 10 anos, promoveram nosso trabalho com visualização de mais de 2000 pessoas.
Nossas equipes de profissionais permaneceram conosco e com uma escala de redução de carga horária foi possível equilibrar o trabalho com as disponibilidades financeiras reduzidas.
Nossas despensas foram supridas de forma extraordinária, acima da expectativa, contemplando ajudas que poderão permanecer por mais tempo.
Nossos eventos como pedágios foram cancelados, o que não impediu de fazermos a experiência de pedágio virtual e percebermos que as pessoas querem nos ajudar independente do modelo e local para o mesmo.
Decisões de diretoria puderam ser tomadas e executadas ainda que de forma virtual beneficiando o trabalho, a informação
e o bom andamento dos processos.
Os convênios e contratos firmados a nível federal, estadual, municipal e iniciativa privada, permaneceram em todo o ano de
forma regular.
Assim podemos continuar testemunhando a boa mão de Deus no nosso caminhar.
Termino com uma palavra de gratidão e louvor primeiramente a Deus pelo dom da vida e por nos permitir promover vida no
CERENE. Gratidão a todas as instituições que nos ajudam com diferentes formas e valores. Nosso muito obrigado. Gratidão ainda pelas instituições a que estamos ligados e que nos acolhem e apoiam concretamente em diferentes aspectos.
Muito obrigado a todos.
Continuaremos enfrentando esse novo ano com a experiência mas também com a confiança necessária. Que Deus nos dê,
não o que queremos mas o que precisamos.
Marcos Edwin Mey
Em nome da Diretoria do CERENE
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