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Fundado em 04 de maio de 1989, o CERENE recebeu ao longo dos anos, vários prêmios e reconhecimentos locais e nacio-
nais dos quais se destacam os mais recentes:

• 2016. Prêmio Municipal Mérito Liderança 2016 no segmento de Clínica de Reabilitação Humana pela Unidade de Blu-
menau (SC);

• 2016. Prêmio Paz Paranaense 2016 por reconhecimento 
da excelência e relevante serviço de prevenção e tratamen-
to na área de drogas na Unidade de Lapa (PR);

• 2017, 2018. Prêmio “100 Melhores ONG’s do Brasil”;

• 2018. Prêmio Troféu de Responsabilidade Social concedi-
do pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina;

• 2019. Troféu Destaque 50 anos das Comunidades Tera-
pêuticas no Brasil, concedido pela SENAPRED;

• 2021. Certificado de Responsabilidade Social concedido 
pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina 
desde 2012. 

• 2021. Unidade do CERENE de São Bento do Sul recebe Co-
menda do Legislativo Catarinense, a mais alta honraria concedida 
pelo Parlamento estadual.

O Relatório de Atividades de 2021 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 CERENE (Centro de Recuperação Nova Esperança) é uma associação civil, de caráter privado, sem fins lucrati-
vos, portador do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), que utiliza o modelo psicos-
social 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, ca-
racterizando o CERENE com a visão integral de ser humano em seus aspectos biológicos, emocionais, sociais e es-
pirituais. 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 16.754 dependentes de álcool/drogas. 

Recebimento do Certificado de Responsabilidade Social

PESSOAS ACOLHIDAS NO CERENE 
DESDE A FUNDAÇÃO

16.754 

02



Norteiam as ações e 
qualificam os 

serviços prestados à 
comunidade:

1A 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 ativi-
dades de atenção ao ser humano, o de manter serviços de assistência social a centros de recuperação para dependentes de substâncias.
2A 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 relaciona-
mentos com a Federação Internacional da Cruz Azul com sede em Berna, na Suíça. Atualmente a Cruz Azul Internacional está presente em aproximadamente 40 países.

AÇÕES DE PROMOÇÃO 
DA SAÚDE

PROGRAMAS TERAPÊUTICOS 
PARA DEPENDENTES DE 

ÁLCOOL/DROGAS

PROGRAMA

Acolhimento em Comunidade 
Terapêutica01

01

PROGRAMA

Proteção e atendimento espe-
cializado à famílias e indivíduos

AÇÕES

Prevenção
03

PÚBLICO BENEFICIADO

Adultos e adolescentes acolhidos 
após triagem com transtornos decor-
rentes do uso de álcool e outras 
drogas psicotrópicas

01

PÚBLICO BENEFICIADO

Usuários de substâncias psico-
trópicas; familiares02

PÚBLICO BENEFICIADO

Público em geral 
03

CARACTERÍSTICAS

Conjunto de atividades de caráter te-
rapêutico e protetivo, realizado em 
espaço de regime residencial transitó-
rio (proposta de 180 dias), incluída 
atenção médica e psicológica

01

CARACTERÍSTICAS

a) Atendimento domiciliar realizado por pro-
fissional com formação específica no
- RENOVAR e SOBRIEDADE
b) Atividade profissional terapêutica indivi-
dual realizada por profissional com formação 
específica

02

CARACTERÍSTICAS

Palestras educativas sobre pro-
moção da saúde e prevenção 
ao uso/abuso de SPA

03

02

ATIVIDADES DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARA DEPENDENTES DE 
ÁLCOOL/DROGAS

PROGRAMA

Fase Complentar

ATENDIMENTO SOCIAL

Serviços de assistência social 
sem alojamento05

PÚBLICO BENEFICIADO

Acolhidos que concluíram o aten-
dimento em regime residencial0404

PÚBLICO BENEFICIADO

Residentes dos programas de 
acolhimento05

CARACTERÍSTICAS

Apoio à reinserção familiar, profissio-
nal ou social vulneráveis à recaídas04

CARACTERÍSTICAS

Distribuição gratuita de roupas, 
calçados, material de higiene 
pessoal ou outros materiais 
novos ou usados

05

LEMA 

“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.

MISSÃO

Ser um centro de referência 
brasileiro, de caráter social, 
no atendimento de depen-
dentes de álcool e outras 
drogas, na modalidade 

psicossocial de comunida-
de terapêutica.

VISÃO

03

2. CONHEÇA OS PROGRAMAS DE ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO



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.

783
Entrevistas 

Realizadas em 2020

912
Acolhimentos

de Adultos

74
Acolhimentos 

de Adolescentes

989
Entrevistas 

Realizadas em 2021

Total de vagas em todas as 
Unidades de acolhimento do 

CERENE

266 
VAGAS

Vagas destinadas para 
adolescentes

34 
ADOLESCENTES 

Vagas destinadas para adultos

232
ADULTOS

Das 232 vagas destinadas para 
adultos foram ocupadas 193 

vagas por dia em média no ano 
de 2021

84%
ADULTOS

Das 34 vagas destinadas para 
adolescentes foram ocupadas 16 
vagas em média por dia no ano 

de 2021

46%
ADOLESCENTES

A média geral de ocupação foi 
de 210 vagas ocupadas 

diariamente  

79% 
TOTAL GERAL

TAXA DE OCUPACÃO EM 2021

CAPACIDADE DE OCUPACÃO EM 2021

Só tenho que agradecer todos do CERENE 
que sempre esteve comigo me ajudando 

e me apoiando. Que Deus continue abençoando 
esse lugar maravilhoso porque foi aí que 
comecei a minha vida novamente...

Suzana

2.1 ACOLHIMENTO EM COMUNIDADE TERA-
PÊUTICA – ADULTOS E ADOLESCENTES

Objetivo Geral

Oferecer um ambiente protegido, técnico e eticamente orien-
tado, bem como suporte e acolhimento para dependentes 
de álcool/drogas.

Objetivos Específicos

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

• Apresentar uma proposta de estilo de vida em sobriedade; 

• Promover a saúde integral do acolhido por meio de pro-
postas de acompanhamento por equipe interdisciplinar; 

• Transmitir informações que auxiliem o acolhido a compreen-
der suas dificuldades e a lidar com elas de modo adequado; 

• Promover aptidões para atividades práticas do cotidiano; 

• Viabilizar o aprendizado e/ou aperfeiçoamento de conheci-
mentos através de atividades psicoeducativas; 

• Promover o lazer e uma construtiva administração do tem-
po livre; 

• Apoiar a reintegração profissional e social por intermédio 
de atividades socioeducativas; 

• Oferecer aos familiares e/ou grupo de responsáveis do acolhi-
do um lugar para serem ouvidos, orientados e acompanhados; 

•  Interagir com a família e outros representantes da rede so-
cial do residente, visando exercitar e promover a restauração 
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ESTADO DE ORIGEM DOS ACOLHIDOS 

No ano de 2021 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

De acordo com o gráfico, a média de permanência 
dos acolhidos foi de 82 dias.
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As informações contidas neste gráfico são auto-referidas pelo acolhido no momento da entrevista.



VISITAS FAMILIARES

Os familiares e/ou responsáveis participam do programa de acolhi-
mento realizando visitas sociofamiliares e participando das progra-
mações oferecidas pelo CERENE. As visitas são planejadas pelo 
acolhido em conjunto com o seu conselheiro, geralmente após 30 
dias de acolhimento ou 7 dias no caso dos adolescentes e aconte-
cem preferencialmente nos finais de semana e feriados.

Conforme aponta o gráfico ao lado, a substância predomi-
nante de uso do público adolescente é a maconha, seguida 
pela cocaína e o crack. Já no público adulto, o que predo-
mina é o crack, seguido pela cocaína e o álcool. As informa-
ções contidas neste gráfico são auto-referidas pelo acolhido 
no momento da entrevista.

O gráfico ao lado mostra que 65% do nosso públi-
co não possui o Ensino Médio Completo, sendo que 
desses, 38% sequer concluíram o Ensino Fundamen-
tal. Esse é um dos retratos do uso nocivo das drogas. 

PERCENTUAL DE ACOLHIDOS POR SUBSTÂNCIA PSICOATIVA

GRAU DE INSTRUÇÃO DOS ACOLHIDOS
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Ensino Fundam. Incompleto

Ensino Fundam. Completo

Ensino Médio Incompleto

Ensino Médio Completo
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Superior Completo
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Não informado pela pessoa

As informações contidas neste gráfico são auto-referidas pelo acolhido no momento da entrevista.

As informações contidas neste gráfico são auto-referidas pelo acolhido no momento da entrevista.



DESLIGAMENTO 
TERAPÊUTICO

DESLIGAMENTO
ADMINISTRATIVO

EVASÃO DESLIGAMENTO
VOLUNTÁRIO

24% 30%

24% 22%

3541,54

DESLIGAMENTO 
TERAPÊUTICO

DESLIGAMENTO 
ADMINISTRATIVO

EVASÃO DESLIGAMENTO 
VOLUNTÁRIO

23% 14%

8% 55%

MOTIVOS DE DESLIGAMENTOS DOS ACOLHIDOS ADULTOS

MOTIVOS DE DESLIGAMENTOS DOS ACOLHIDOS ADOLESCENTES

DESLIGAMENTO TERAPÊUTICO: conclusão do tratamento

DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO: desistência do tratamento 

DESLIGAMENTO ADMINISTRATIVO: desligamento feito pela instituição 

DESLIGAMENTO TERAPÊUTICO: conclusão do tratamento

DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO: desistência do tratamento 

DESLIGAMENTO ADMINISTRATIVO: desligamento feito pela instituição 

Conclusão de acolhimento

Conclusão de acolhimento
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Aulas de musicalização para os acolhidos adolescentes

REUNIÕES EM GRUPO

São encontros periódicos nos quais os acolhidos têm a oportunidade de 
expor situações pessoais aos colegas e ouvir dos mesmos recomenda-
ções e críticas construtivas. Esses encontros, que podem incluir dinâmi-
cas, têm também o intuito de trabalhar temáticas específicas, tais como: 
Doze Passos e Prevenção à Recaída. 

Do público acolhido, no ano de 2021, 66% dos 
adultos e 93% dos adolescentes possuem a 
droga como principal dependência. Destaca-
mos que a dependência com maior incidên-
cia do público adulto foi a combinação de dro-
gas mais álcool e dos adolescentes foi a droga. 

08

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

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

8%

12%
14%

15% 15%

13%

8%

7%

8%

Po
rc

en
ta

ge
m

Idades

Faixa etária dos acolhidos

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

ÁLCOOL DROGAS ÁLCOOL/DROGAS DROGAS/ÁLCOOL

20%
26%

14%

40%

0%

47%

7%

46%
Po

rc
en

ta
ge

m

Dependência

% de acolhidos por tipo de dependência

ADULTOS ADOLESCENTES

As informações contidas neste gráfico são auto-referidas pelo acolhido no momento da entrevista.

As informações contidas neste gráfico são auto-referidas pelo acolhido no momento da entrevista.



2.2 FASE COMPLEMENTAR - REINSERÇÃO SOCIAL

Objetivo geral

Proporcionar, adicional e temporariamente, ao acolhido par-
ticipante do Programa de Acolhimento Adultos do CERENE  
residência assistida, alimentação e apoio técnico através de 
equipe interdisciplinar, buscando a reinserção social, familiar 
e profissional dele.

Objetivos específicos

Oportunizar uma Fase Complementar ao acolhido que con-
cluiu o Programa de Acolhimento Adultos através de:

a) atenção e apoio ao seu pedido de participação no Pro-
grama de Acolhimento Adultos-Fase Complementar;
b) afirmação de competências pessoais, sociais e profis-

sionais;
c) informação sobre direitos e deveres de cidadania, incen-

tivando ao exercício autônomo destes;  
d) acompanhamento em competências e limitações pes-

soais, minimizando possibilidades de recaída;
e) orientação e apoio na busca de um trabalho formal e 

qualificação profissional;
f) identificação de obstáculos à empregabilidade;  
g) articulação com entidades públicas ou privadas visando 

empregabilidade;
h) auxílio na identificação de redes sociais e profissionais 

disponíveis;
i) encaminhamentos para redes de apoio públicas (SUS e 

SUAS) de solidariedade ou privadas;
j) acompanhamento e monitoramento de encaminhamen-

tos realizados;
k) atenção e apoio para familiares, objetivando parceria na 

consecução do objetivo geral deste Programa de Acolhi-
mento Adultos – Fase Complementar;
l) fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;  
m) atividades socioeducativas que o auxiliem na reinserção 

social;
n) orientação à participação de ensino formal; cursos técni-

cos e profissionalizantes;
o) orientação e acompanhamento à participação em outras 

formas de atendimento pós desligamento.

Público-alvo

Acolhidos do CERENE, a partir de 18 anos de idade, que 
preencham os requisitos básicos necessários ao ingresso no 
programa; encontrem-se em estado de abandono; em situa-
ção de vulnerabilidade e risco pessoal e social; desprovidos 
parcial ou integralmente de moradia e, ou vínculos profis-
sionais; ou apresentem vulnerabilidade para recaídas nestes 
contextos.

2.3 ATENDIMENTO SOCIAL

Objetivo geral

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

Objetivos específicos

• Distribuição de roupas recebidas em doação; 

 121 
DIAS

28

52%

55

Capacidade de 
Acolhimento

Taxa de Ocupação

Novos acolhimentos 
no ano de 2021

Média que as pessoas 
permaneceram no Programa
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• Disponibilização de produtos de higiene pessoal, medica-
mentos (com prescrição médica) e vale-transporte aos aco-
lhidos; 

• Oferta de alfabetização, ensino fundamental e médio e cur-
sos de qualificação profissional aos acolhidos, quando dis-
ponibilizados por entidades parceiras; 

• Empréstimos de livros e outras literaturas aos acolhidos.

PÚBLICO BENEFICIADO

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

2.4 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 
A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

Atendimento terapêutico especializado

Realizado em Joinville (SC), é uma modalidade de atendi-
mento que possibilita aos dependentes de álcool/drogas 
receber atenção técnica, sem sair do contexto vivencial. Si-
multaneamente ao atendimento, promove-se a reinserção 
social e apoio à família. Caso necessário, faz-se encami-
nhamentos para outras modalidades de atenção à saúde. 

Objetivo geral

Prestar atendimento psicológico e orientação a usuários de 
álcool/drogas e familiares e oferecer a participação em gru-
po de apoio.

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; 

• 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 de-
pendente 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; 

• Acompanhar a reinserção social com orientações à pre-
venção de recaída e desenvolvimento de autonomia; 

• Encaminhamentos a diagnósticos diferenciados ou outras 
formas de atendimento.

Público beneficiado

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

QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS

274

139

18

431

Dependentes Químicos

Familiares de dependentes químicos

Público em geral

Total
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2.5 PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO 
INDIVIDUAL E FAMILIAR

São programas que contam com a contratação de um ou 
mais profissionais capacitados em dependência de dro-
gas/álcool, que oferecem orientação a pessoas com 
transtornos por uso, abuso ou dependência destas subs-
tâncias e seus familiares, participantes ou não do Progra-
ma 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 so-
cial em função do uso, abuso e dependência de drogas/
álcool, em grupos sociais, comunidades e igrejas cristãs; 

• 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 pós acolhimento;

• Acompanhar o acolhido no CERENE; 

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

• Oferecer ao grupo familiar apoio espiritual cristão; 

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

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

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

Público beneficiado

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

PROGRAMAS 

2.5.1 RENOVAR

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 CE-
RENE de São Bento do Sul (Campo Alegre, Rio Negrinho 
e São Bento do Sul) são as beneficiadas, somando 1.427 
pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos atendidos 
com esse trabalho no ano de 2021. Dentre os trabalhos 
realizados destacam-se: palestras de prevenção, reuniões 
de grupos de apoio, atendimentos terapêuticos individuais 
e familiares, encaminhamentos para programas de acolhi-
mento, 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 problemá-
tica do álcool e das drogas e pais, mães e filhos são au-
xiliados e encaminhados para tratamentos adequados.

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

Responsável: Jean Sasse – Terapeuta Pastoral
Fones: (47) 98498-6340 e (47) 3635-3131
E-mail: renovar@cerene.org.br ou renovarkids@gmail.com

Grupo de Apoio 
Um breve depoimento da Rosane Anton Schoffel e do Leo-
nides Schoffel,  eles participam do Grupo de Apoio do Pro-
grama Sobriedade a 13 anos:
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Depoimento da Rosane Anton Schoffel

No início o grupo foi o que me socorreu e abriu meus 
olhos de como agir e o que fazer. Abriu meus olhos 
também sobre atitudes erradas da minha parte. 
Hoje o Grupo de Apoio é muito mais que uma reunião (Como 
alguns dizem), é um encontro de amigos e famílias. É uma 
renovação de forças, esperança, aprendizado, para seguir-
mos na sobriedade e FÉ. 

Depoimento do Leonides 
Schoffel

Olha, nesses 13 anos de 
grupo muita coisa aconte-
ceu. Sou grato por poder 
participar e compartilhar 
histórias e depoimentos 
tanto de dependentes e 
também de mães, famílias. 
Algumas nem sabendo do 
tamanho do problema que 
a dependência causa. Mas 
pra mim pessoalmente, 
tive oportunidade de ser 
humilde o suficiente para chegar perante esse grupo e as-
sumir que fui fraco e tive um deslize, uma recaída. Consegui 
me abrir, desabafei muitas vezes, chorei muito e fiz pessoas 
ao meu redor  sofrerem também. Mas esses desabafos e 
choro, me fortaleciam cada vez que saia do grupo, como se 
tivesse deixado meu fardo pesado no grupo de apoio, indo 
para casa com a alma leve. Portanto digo que esse grupo 
merece respeito e consideração. Que as pessoas e famílias 
acreditem que não devemos desistir de um dependente, não 
importando quantas vezes sejam necessárias.

12

Reunião Grupo de Apoio

1.427 

pessoas, entre  crianças, 
adolescentes e adultos 
foram atendidos no ano 
de 2021 pelo 
Programa Renovar

2.5.2 SOBRIEDADE

O Projeto SOBRIEDADE atende pessoas com transtornos 
por uso, abuso ou dependência de álcool/drogas e seus fa-
miliares 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, encaminha-
mentos para programas de acolhimento e acompanhamento 
pós acolhimento, somando um total de 5.308 pessoas aten-
didas no ano de 2021 pelo programa.

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

18 anos em Sobriedade

O seu Alceu está com 73 
anos, era alcoólatra por 
mais de 40 anos. Fez tra-
tamento em 2004 no CE-
RENE de Palhoça e está 
limpo até hoje! 
Quando saiu do CERENE 
o estilo de vida mudou 
radicalmente. Ele até os 
55 anos de vida não tinha 
casa e nem se quer um 
terreno pra construir uma 
casa. Em menos de 10 
anos limpo comprou um tereno e tinha construído sua pró-
pria casa. A profissão dele é pedreiro, no tempo do alcoolis-
mo ajudou construir muitas coisas pra os outros, mas pra ele 
nada. No tempo do alcoolismo as 4 filhas já olhavam para o 
pai ao chegar em casa e se estava sob efeito de álcool elas 
se trancavam no quarto de medo do que poderia acontecer. 
Hoje ele tem um ótimo relacionamento com as filhas. Mesmo 
estando num segundo casamento em consequência do al-
coolismo! Hoje elas já construíram sua própria família e tem 
um bom relacionamento com o pai que os atrapalhava no 
tempo da ativa! 
O que foi e é ainda importante na vida do Alceu, participar 
no grupo de apoio. Quando pode ele ainda participa com 18 
anos em sobriedade e 73 anos de vida!

5.308 

pessoas atendidas no 
ano de 2021 pelo 
Programa Sobriedade



2.6 AÇÕES DE PREVENÇÃO  
AO USO/ABUSO DE ÁLCOOL/DROGAS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

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.

Objetivos específicos

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

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

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

• Formar multiplicadores da pro-
posta de uma vida de qualida-
de sem uso de substâncias.

Público beneficiado

Crianças a partir de sete anos de idade, adolescentes e a co-
munidade em geral (escolas, empresas, igrejas, centros de con-
vivência e outros grupos sociais). O trabalho de prevenção é 
fundamental no processo de alerta ao uso/abuso de drogas.

AÇÕES

DIAS DE FAMÍLIA

2.870 pessoas 

VISITAS DE ESCOLAS E
ESCOLAS VISITADAS
9.442 pessoas 

GRUPOS DE APOIO

29.566 pessoas

PALESTRAS EXTERNAS DIVERSAS

30.921 pessoas 

ATENDIMENTO A FAMILIARES 
E COMUNIDADE

3.136 pessoas 

ENTREVISTAS

11.723 pessoas 

PALESTRAS EM COMUNIDADES
E EMPRESAS

11.843 pessoas 

PROJETO FIA ESCOLINHA 
DE FUTEBOL

2.100 crianças

TERAPIA COM FAMILIARES
4.005 pessoas 

EVENTOS (30 ANOS)
800 pessoas
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AÇÕES

DIAS DE FAMÍLIA

2.870 pessoas 

VISITAS DE ESCOLAS E
ESCOLAS VISITADAS
9.442 pessoas 

GRUPOS DE APOIO

29.566 pessoas

PALESTRAS EXTERNAS DIVERSAS

30.921 pessoas 

ATENDIMENTO A FAMILIARES 
E COMUNIDADE

3.136 pessoas 

ENTREVISTAS

11.723 pessoas 

PALESTRAS EM COMUNIDADES
E EMPRESAS

11.843 pessoas 

PROJETO FIA ESCOLINHA 
DE FUTEBOL

2.100 crianças

TERAPIA COM FAMILIARES
4.005 pessoas 

EVENTOS (30 ANOS)
800 pessoas

106.406 pessoas foram alcançadas nos últimos cinco anos
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3. CONHEÇA NOSSAS UNIDADES

Atualmente, o CERENE possui quatro unidades de acolhi-
mento em Santa Catarina, situadas em Blumenau, Palhoça, 
São Bento do Sul e Ituporanga e uma unidade de acolhimen-
to em Lapa, no Paraná. Além dessas, possui uma Unidade 
de Atendimento Terapêutico Especializado na cidade de Jo-
inville (SC), Administração Central do CERENE e Quiosque 
do CERENE em Blumenau (SC).

3.1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, BLUMENAU (SC)

A Administração Central realiza os controles contábeis, fi-
nanceiros, administrativos, de recursos humanos e depar-
tamento pessoal, institucionais, de capacitação e de marke-
ting de todas as unidades do CERENE.

Espaços da Administração Central

Administração Central em Blumenau (SC)

Equipe Administração Central

Espaços administrativos 240,00

DESCRIÇÃO M2

Contador

Analista Administrativo

Secretário Geral

Assistente de TI

Técnico Contábil

Psicólogo

Coordenador Administrativo

Analista de Marketing

Assistente Social

01

02

01

01

01

01

01

01

01

TOTAL DE 10 COLABORADORES 
NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

SETOR ADMINISTRATIVO

Eu Marcos Dubena agradeço ao CERENE e todo 
seu funcionários e colaboradores, que DEUS conti-

nue abençoando sempre. Tenho 45 anos e estou em absti-
nência a 6 anos e 7 meses.

Marcos Dubena
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Notícias e ações da Administração Central 

16

16ª Corrida e Caminhada CERENE

A 16ª Corrida e Caminhada CERENE para uma Vida sem Dro-
gas, aconteceu no dia 25/07 na cidade de Blumenau, onde 
diversos atletas estiverem presentes no evento, percorren-
do as distâncias de 7Km de Corrida e 3Km de Caminhada.

Campanha pela VIDA
Durante o mês de outubro realizamos a CAMPANHA PELA 
VIDA. Diversas ações foram realizadas dentro da Campanha, 
contato com empresas, pedágios presenciais e arrecadação 
online por meio do site e redes sociais. Muitas pessoas e 
empresas sentiram no coração o desejo de contribuir nessa 
obra. 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 apoiaram essa Campanha.

3.2 UNIDADE DE BLUMENAU (SC)

Observações: Os alojamentos são em padrão de alvenaria, 
com suítes para até quatro pessoas. A cozinha está dimen-
sionada para servir até 200 refeições/dia. Alojamentos e co-
zinha estão dimensionados dentro dos padrões da Vigilân-
cia 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 especí-
fico para adolescentes.

Área para o desenvolvimento das atividades de 

acolhimento

Espaços para desenvolvimento de atividades com 

os acolhidos

Alojamentos para acolhidos adultos

Alojamentos para acolhidos adolescentes

Alojamento isolado COVID-19

Residências para colaboradores

Espaços administrativos

27,5

1.442,79

   262,92

   215,00 

   200,00 

1.000,13 

     60,00 

DESCRIÇÃO HECTARES M2

3.180,84Total

Imóveis e espaços da Unidade Blumenau

Unidade de Acolhimento em Blumenau



Notícias e ações da Unidade Blumenau

A Unidade do CERENE de BLUMENAU realizou 51 Palestras 
de Prevenção On-line nas escolas da Região Norte de Blu-
menau. Ao todo foram 11 escolas contempladas e atendeu 
665 alunos e 20 professores. O tema abordado foi “FIQUE 
CONECTADO COM SEUS SONHOS”. Este Projeto terá sua 
continuidade a partir de agosto de 2022. O formato on-line 
foi algo inédito que possibilitou chegar até os ALUNOS nes-
se momento de Pandemia.

Monitor Dep. Químico

Terapeuta Pastoral

Cozinheiro

Pedagogo

Assistente Social

Médico

Psicólogo

Auxiliar Terapeuta

Analista Administrativo

Assistente Administrativo

Coordenador Geral

Relações Institucionais

Voluntários

05

05

01

02

01

01

01

01

01

01

01

01

02

TOTAL DE 23 COLABORADORES NA 
UNIDADE DO CERENE EM BLUMENAU

SETOR TERAPÊUTICO 

SETOR ADMINISTRATIVO 

SETOR DE APOIO

VOLUNTÁRIOS

Equipe Unidade Blumenau (SC) 
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No ano de 2021 a Unidade de Blumenau ofereceu diversos 
cursos aos acolhido por meio de PROJETOS E PARCERIAS.

Cursos ofertados em 2021:
• Informática (exclusivo adolescentes) - 20 Horas mês
• Auxiliar de Padeiro - 80 Horas
• Oleicultura Orgânica (cultivo hortaliças) - 30 Horas
• Cultivo Protegido de Hortaliças - 30 Horas
• Conserva de Frutas, Hortaliças e Temperos - 30 Horas
• Produção de Frangos e Ovos Caipiras - 30 Horas
• Processamento de Carne Suína - 30 HORAS
• Controle Agroecológico de Pragas e Doenças - 30 Horas



3.3 UNIDADE DE ITUPORANGA (SC)

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 re-
gime de comodato.

Unidade de acolhimento em Ituporanga (SC)
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Imóveis e espaços da Unidade Ituporanga

Psicólogo

Pedagoga

Cozinheiro

Monitor Dep. Químico

Coordenador Geral

Analista Administrativo

Voluntário

01

01

01

02

01

01

01

TOTAL DE 08 COLABORADORES NA 
UNIDADE DO CERENE EM ITUPORANGA

SETOR TERAPÊUTICO 

SETOR ADMINISTRATIVO

VOLUNTÁRIOS 

Área para o desenvolvimento das atividades de 

acolhimento

Espaços para desenvolvimento de atividades com 

os acolhidos

Alojamentos para acolhidos adultos

Alojamentos para acolhidos adolescentes

Alojamento isolado COVID-19

Residências para colaboradores

Espaços administrativos

2

511,95 

101,80 

  14,85 

    9,24 

165,49 

  26,51

DESCRIÇÃO HECTARES M2

839,34Total

No CERENE fui realmente acolhida pois o principal objetivo deles na minha opinião é a reinserção social. Quando 
um dependente chega no “fundo do poço” não sabe mais como conviver em sociedade e precisa de um espaço 

com profissionais totalmente capacitados que tentam fazer com que o dependente se entregue totalmente a Deus.             
Sabrina Schmidt



Notícias da Unidade Ituporanga

A Unidade de Ituporanga que acolhe o público feminino, 
em agosto de 2021 teve mudança na coordenação ge-
ral. Até então, estiveram conduzindo, com todo empenho 
e dedicação a Unidade Feminina, Sr. Otvin Boll e sua es-
posa Lorena Boll. Com a saída do casal acima citado, El-
ton Eger  assumiu a coordenação Geral da unidade. O 
coordenador é formado em Teologia pela Faculdade Lu-
terana de Teologia e pós-graduando em Saúde Mental. 
Atua no CERENE desde 2011 como terapeuta pastoral. 
De acordo com Elton, a 
unidade passa por gran-
des desafios de melho-
rias nas estruturas físicas 
e de ampliação, princi-
palmente devido a gran-
de demanda de pessoas 
que estão procurando 
pelo serviço. Atualmen-
te temos capacidade 
de acolher 27 adultos, 4 
adolescentes e 2 na mo-
dalidade de Fase Com-
plementar.

Escritório/ recepção

Sala de atendimento terapêutico individual

Sala de atendimento terapêutico de grupo

    9

    8

   76

DESCRIÇÃO M2

   93Total

Psicóloga

Assistente Administrativo

01

01

TOTAL DE 02 COLABORADORES NA 
UNIDADE DO CERENE EM JOINVILLE

SETOR TERAPÊUTICO 

SETOR ADMINISTRATIVO

Unidade de Atendimento Especializado em Joinville

Imóveis e espaços da Unidade Joinville

3.4 UNIDADE DE JOINVILLE (SC)

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 endere-
ço 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 abaixo:
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Equipe Unidade Ituporanga (SC)



Notícias e ações da Unidade Joinville

Na 3ª Feijoada Beneficente que aconteceu no dia 12 de ju-
nho, foram vendidas mais de 500 feijoadas. Realizada no 
Restaurante Capitão Space no modelo Drivethru (retirada 
no local), 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 fun-
dos para que a Unidade de Joinville continue atendendo de-
pendentes químicos e suas famílias por meio da gratuidade.

Equipe Unidade Joinville (SC)
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Deixo aqui os meus agradecimentos a todas as pessoas envolvidas na produção do Grupo de Apoio,  mantido na 
MEUC-Joinville sob a égide do CERENE. O trabalho ali desenvolvido pela psicóloga tem sido de inestimável valor 

para a promoção e manutenção da minha sobriedade nestes mais de 10 anos que venho sendo acolhido e ouvido. 
Me faltam palavras para agradecer. Muito obrigado do coração. C.E.M – 61 anos



3.5 UNIDADE DE LAPA (PR)

Imóveis e espaços da Unidade Lapa (PR)

Em Lapa, o CERENE está situado num terreno de 4,23 hec-
tares. Nesta área encontram-se construídas as edificações 
acima.

Observações: O alojamento é em alvenaria, com quartos co-
letivos 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.

Total 1.604,84

Área para o desenvolvimento das atividades de 

acolhimento

Espaços para desenvolvimento de atividades com 

os acolhidos

Alojamentos para acolhidos adultos

Alojamentos para acolhidos adolescentes

Alojamento isolado COVID-19

Residências para colaboradores

Espaços administrativos

4,23

751,11

315,50

  55,65 

  32,00 

  36,98 

  54,00

DESCRIÇÃO HECTARES M2

Nutricionista

Monitor Dep. Químico

Cozinheiro

Psicólogo

Técnico Enfermagem

Auxiliar de Terapeuta

Terapeuta Pastoral

Coordenador Geral

Agente de Campanha

Assistente Administrativo

Voluntários

01

03

01

01

01

01

01

01

01

01

04

TOTAL DE 16 COLABORADORES NA 
UNIDADE DO CERENE EM LAPA

SETOR TERAPÊUTICO 

SETOR ADMINISTRATIVO

VOLUNTÁRIOS

SETOR DE APOIO

Unidade de Acolhimento em Lapa (PR)

Equipe Unidade Lapa (PR)
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Notícias e ações da Unidade Lapa

A Unidade do CERENE em Lapa/PR junto com o Centro da Juventude de Lapa desenvolveram diversas ações no ano de 
2021 para o Projeto “TAREFA COLETIVA  CONECTANDO-SE NA PROTEÇÃO DE NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCEN-
TES”.  Essa ação teve como objetivo geral: Executar as ações de forma digital e presencial com as inúmeras temáticas que 
possam contribuir na proteção de nossas crianças, adolescentes e jovens, promovendo a prevenção de diversas formas de 
violência, a formação pessoal e profissional dos adolescentes e jovens, através de parcerias com Instituições Governamen-
tais, Não Governamentais e Privadas.
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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 preserva-
ção permanente. Atende adultos e ado-
lescentes do público masculino, abran-
gendo a região da grande Florianópolis.

 Observações: os alojamentos em Palho-
ça são em alvenaria, com suítes de 2 até 4 
pessoas. A cozinha está dimensionada para 
servir até 200 refeições/dia e o refeitório tem 
espaço para 80 pessoas. A cozinha e aloja-
mentos estão dimensionados dentro dos pa-
drões da Vigilância Sanitária

Unidade de Acolhimento em Palhoça (SC)



Área para o desenvolvimento das atividades de 

acolhimento

Espaços para desenvolvimento de atividades com 

os acolhidos

Alojamentos para acolhidos adultos

Alojamentos para acolhidos adolescentes

Alojamento isolado COVID-19

Residências para colaboradores

Espaços administrativos

610

1.546,30

   407,50

     28,00 

     40,00 

     36,98 

   499,12 

DESCRIÇÃO HECTARES M2

Total 2.532,80

Médico

Téc. Enfermagem

Monitor Dep. Químico

Diretor

Auxiliar de Terapeuta

Psicólogo

Terapeuta Pastoral

Auxiliar de Cozinha

Cozinheiro

Assistente Social

Coordenador Terapêutico

Serviços Gerais

Assis. Administrativo

Voluntários

01

01

03

01

02

01

01

01

02

01

01

01

02

07

TOTAL DE 25 COLABORADORES NA 
UNIDADE DO CERENE EM PALHOÇA

SETOR TERAPÊUTICO 

SETOR ADMINISTRATIVO

VOLUNTÁRIOS

SETOR DE APOIO

Imóveis e espaços da Unidade Palhoça (SC)

Equipe de Palhoça (SC)
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Decidi fazer o tratamento, foi a melhor decisão da minha vida. No CERENE aprendi tudo o que eu preci-
sava para lidar com a minha dependência, meus pais aprenderam a lidar com o tema de maneira correta. 

E o mais importante no CERENE tive um encontro com o Deus vivo. Graças a esse lugar minha vida foi 
transformada. Tenho imensa gratidão por tudo que o CERENE fez por mim e por minha família.

Jorge Angelo Galliani
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Notícias e ações da Unidade Palhoça 

Acolhidos da Unidade do CERENE em Palhoça participam da Meia Maratona Internacional de Florianópolis

Em novembro de 2021 aconteceu a Meia 
Maratona Internacional de Florianópolis 
promovida pela Corre Brasil em que 13 
pessoas entre acolhidos e colaborado-
res da Unidade do CERENE em Palhoça 
participaram das provas de 5km, 10km e 
21km. O esporte tem sido uma importante 
ferramenta quando o assunto é inclusão 
social. Além de promover a convivência 
em grupo, atividades desse tipo ajudam 
no crescimento pessoal, na percepção da 
participação de cada um na sociedade, no 
aprimoramento da disciplina, do respeito ao 
próximo, entre diversos outros aspectos.



3.7 UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL (SC)

Observações: Os alojamentos são de alvenaria com suíte 
para até quatro pessoas. A cozinha e o refeitório estão di-
mensionados para servir até 200 refeições/dia. Alojamento e 
cozinha obedecem a critérios da Vigilância Sanitária. O refei-
tório tem espaço para 80 pessoas.

Terapeuta Pastoral

Monitor Dep. Químico

Auxiliar de Terapeuta

Assistente Social

Médico

Coordenador Geral

Analista Administrativo

Voluntários

01

02

03

02

01

01

01

04

TOTAL DE 15 COLABORADORES NA 
UNIDADE DO CERENE EM SÃO BENTO DO SUL

SETOR TERAPÊUTICO 

SETOR ADMINISTRATIVO

VOLUNTÁRIOS

Área para o desenvolvimento das atividades 

de acolhimento

Espaços para desenvolvimento de atividades com os 

acolhidos

Alojamentos para acolhidos adultos

Alojamento isolado COVID-19

Residências para colaboradores

Espaços administrativos

Lote com duas residências de alvenaria para funcionários

84

1.377,00

   485,41

     76,99

1.048,20

     36,98 

   540,00

DESCRIÇÃO HECTARES M2

3.541,54Total

Equipe de São Bento do Sul (SC)

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

Unidade de Acolhimento em São Bento do Sul (SC)
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Sou Gabriel Lins Gonçalves, tenho 24 anos, e que-
ro agradecer toda a equipe do CERENE Lapa por 
me acolher e me ensinar o caminho da sobrieda-

de. Todos os corpos têm a capacidade de se recuperar. O 
primeiro passo, que é o mais difícil, é reconhecer a necessi-
dade de buscar ajuda. Se você já passou dessa parte, você 
pode se salvar. Liberte-se de substâncias que te tor-
nam dependente delas.
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Notícias e ações da Unidade São Bento do Sul

Unidade do CERENE de São Bento do Sul recebe Comenda do Legislativo Catarinense

O Presidente do CERENE, Marcos Mey representando a Unidade do  CERENE de São Bento do Sul recebeu na Assembleia 
Legislativa, durante a sessão solene, a entrega da Comenda do Legislativo Catarinense, a mais alta honraria concedida pelo 
Parlamento Estadual.  
A solenidade foi realizada no Plenário Deputado Osni Régis. A comenda é a oportunidade de reconhecer ações promovidas 
por pessoas físicas e jurídicas que promovem o engrandecimento de Santa Catarina. 
O padre Vicente de Paula Neto, diretor da Comunidade Bethânia, entidade homenageada com a comenda, utilizou a palavra 
em nome dos condecorados. Ele destacou o trabalho desenvolvido pela entidade e a diversidade da atuação dos homena-
geados.
“Nosso trabalho é árduo, mas ao mesmo tempo digno, porque quando vemos nossos acolhidos restaurados, não tem di-
nheiro neste mundo que pague essa alegria”, disse.
No discurso, o padre ressaltou a importância da compaixão com o próximo. “É aquilo que mais precisaremos nesse tempo 
pandêmico e pós-pandêmico, porque a compaixão tira do limbo o outro, faz com que a gente enxergue aqueles que na 
maioria das vezes são invisíveis aos nossos olhos, faz com que a gente perceba que o outro precisa do nosso olhar.”
Quem direcionou a comenda para o CERENE foi o Deputado Silvio Dreveck. Ao Deputado o nosso agradecimento por ter 
esse olhar pela nossa causa e pelo reconhecimento das atividades que são desenvolvidas pela instituição. O Deputado 
Silvio foi prefeito na cidade de São Bento do Sul quando a Unidade do CERENE foi fundada. 



4. QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE PROFISSIONAL

CERENE em Capacitação

No ano de 2021 os colaboradores do CERENE receberam 
capacitação profissional, em suas respectivas Unidades, so-
bre o tema: Dependência Química e Comorbidades. A partir 
deste tema foram abordadas as principais comorbidades do 
Transtorno por Uso de Substâncias, como: o Transtorno de 
Ansiedade, o Transtorno Depressivo Maior, o Transtorno Bi-
polar e a Esquizofrenia. Também foi tratado do tema Suicídio 
e como preveni-lo. 
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Atendente de Quiosque

Coordenador de Quiosque

01

01

TOTAL DE 02 COLABORADORES NO 
QUIOSQUE CERENE EM BLUMENAU

SETOR DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Notícias do Quiosque

Equipe da Unidade de São Bento do Sul

Equipe da Administração Central de Blumenau

Atendimento ao público e Estoque 20,00

DESCRIÇÃO M2

Imóveis e espaços do Quiosque

3.8 QUIOSQUE CERENE EM BLUMENAU (SC)

Quiosque CERENE em Blumenau

Desde o dia 03 de março de 2021, o CERENE inaugurou a 
sua Unidade comercial, chamada Quiosque CERENE Blu-
menau. Esse projeto iniciou no ano de 2015 com a Lei Mu-
nicipal 8.237 que concede um espaço junto ao novo Ter-
minal Rodoviário Urbano da região norte de Blumenau. Os 
objetivos com essa nova Unidade do CERENE é ofertar aos 
usuários do transporte coletivo municipal de Blumenau um 
local para as suas refeições rápidas. No Quiosque você vai 
encontrar um delicioso café, pastel, salgados, refrigerantes 
e guloseimas. O valor arrecadado com a comercialização 
dessas mercadorias, são destinadas diretamente ao atendi-
mento das pessoas acolhidas no CERENE.



5. ACONTECEU COMIGO

Sidnei Carlos Evangelista – 21 anos em so-
briedade 

Meu nome é Sidnei Carlos Evangelista, nascido em 
15/01/1978.
Sou natural de Jaraguá do Sul. Entrei no mundo das drogas 
bem cedo, mas pela graça infinita de Deus, tive o privilégio 
e a oportunidade de começar uma vida nova. Meu primeiro 
acolhimento no CERENE foi em 1997, depois em 1998 e em 
2001 fiz mais um reforço de 1 mês.
Foram três períodos que passei no CERENE, foi um aprendi-
zado enorme, foi aonde tive a oportunidade de nascer nova-
mente. Dentro do CERENE eu tive a oportunidade de andar 
na luz, enxergar a sujeira a podridão que estava em mim. 
Não foi só sair das drogas, mas sim uma mudança por in-
teiro, uma nova pessoa nasceu. Por isso sou muito grato ao 
CERENE, a equipe terapêutica sensacional, com certeza me 
espelhei muito neles. Orientação, disciplina, conhecimento, 
amor, dedicação, atenção. Tudo isso e muito mais, ganhei 
dentro do CERENE. E posso dizer que valeu a pena todo o 
investimento. 
São 21 anos de abstinência. Pela graça bondosa de Deus. 
Por isso posso dizer com toda sinceridade, obrigado Deus 
e obrigado CERENE, pelo trabalho maravilhoso que vocês 
oferecem para toda a sociedade.

Germano – 21 anos em sobriedade 

Sou Germano, um ex interno do CERENE-Palhoça. Alcancei 
21 anos de sobriedade sem nenhum deslize, graças a minha 
boa vontade, um Deus amantíssimo, a familiares que acre-
ditaram em mim, amigos e colaboradores do CERENE que 
com dedicação e paciência somaram e chegam junto a esta 
caminhada colhendo fruto de uma vida saudável, feliz e de 
paz, hoje presto serviços a irmandade de AA, a minha igreja 
no presbitério (IECLB), me formei em Direito e atuo como 
advogado, tenho 2 criados com um com 27 e outro com 21 
anos. Sou feliz pela vida que tenho, pelo que colho, mas me 
dei uma oportunidade de ver outro lado da moeda. Gostei 
do que vi e vivi e não troco meu pior dia de sobriedade pelo 
melhor dia c/ álcool, se é que existe algum dia bom no vício. 
Você que ainda sofre, invista, insista, experimente a graça 
de Deus no agir em sua vida, deixe os profissionais atuarem, 
ouça os conselhos, não te querem mal, tua doença não tem 

cura, mas tem solução. Só por hoje funciona, grande abraço 
e muitas 24 horas. 

Arthur Fernando Nitz  - 8 anos em sobriedade

Olá, me chamo Arthur Fernando Nitz. Passar pelo Cerene foi 
um momento crucial para minha vida. Foi tempo de tratar mi-
nhas feridas e encontrar o caminho para Cristo. Não é fácil, 
mas necessário. Hoje sou a prova de que aquela frase que 
diz: “ esse não tem mais jeito” é pura mentira. Existe sim so-
lução para quem é dependente químico. Existe sim perdão 
para aquele que já não encontra mais solução para sua vida, 
existe sim um novo começo. O CERENE faz parte da minha 
mudança de vida, o CERENE pode ajudar qualquer um que 
esteja disposto a mudar. Hoje de um caso perdido Deus me 
tornou um pastor, hoje trabalho com jovens e pessoas de-
pendentes de álcool e drogas. 
Fica aqui minha gratidão a todos os obreiros e funcionários 
do CERENE, sem vocês, não estaria aqui hoje.

Andréia Daitx Gonçalves

Me chamo Andréia Daitx Gonçalves, tenho 45 anos re-
cém feitos. Cheguei no CERENE no dia 05 de agosto de 
2020, completamente sem esperança de que eu fosse vol-
tar a viver. Como já tinha passado por outros tratamen-
tos no decorrer de 7 anos, entre abstinência e recaídas, 
pensei que novamente esse seria mais um, só que não!!! 
Ali no CERENE encontrei pessoas que se importam com vi-
das,e comigo não foi diferente. O tratamento no CERENE 
não é só para dependência química, é também para “alma 
ferida”. Passei por todas as etapas do tratamento que 
nos é proposto. E hoje sou a mulher que estava escondi-
da dentro de mim (cheia de vida), sou mãe, filha, esposa, 
amiga, nora, cunhada, tia e todos os papéis que a nossa  
existência exige que sejamos, sem contar que fiz as pa-
zes com DEUS, pois estava completamente desacreditada 
de que ELE pudesse me amar tanto assim. Estou pronta 
para enfrentar as situações que aparecem a todo instante  
a vida é  cheia delas ,mas  para isto fui muito bem prepa-
rada, aprendi que para levantar tem que aprender a cair. 
Realmente o CERENE trás para quem quer e tem jui-
zo: UMA NOVA ESPERANÇA! Obrigada  à  to-
dos os profissionais dedicados a recuperar vidas! 
Obrigada CERENE, serei eternamente GRATA, este lu-
gar terá sempre morada em meu coração e de meus fa-
miliares que de certa forma nunca desistiram de mim. 
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6. DESTAQUES

No dia 25 de fevereiro, o CERENE de São Bento do Sul fez 
uma homenagem e uma cerimônia de agradecimento a seu 
colaborador Otto Müller. Otto trabalhou no CERENE por 
24 anos, atuando nas Unidades do CERENE de Blumenau, 
Lapa e São Bento do Sul. Sendo que nessas duas últimas 
Unidades, ele foi nosso Diretor. Em cumprimento as Normas 
de segurança e de vigilância sanitária quanto ao COVID-19, 
esse momento foi mais restrito quanto ao número de pes-
soas. Mas não faltou agradecimentos por todo esse tempo 
dedicado pelo Otto ao CERENE, assim como o grande apoio 
e contribuição que sua família nos deu. O CERENE deseja 
as bençãos de Deus para os próximos projetos do Otto. E 
também deseja alegria no trabalho do novo diretor Luciano 
Gaspar Pinto, que assume o CERENE de São Bento do Sul.
Otto deixa a seguinte mensagem: “Ontem foi a minha/nossa 
despedida oficial do CERENE. Foi um momento muito espe-
cial para mim. Depois de mais de 23 anos no CERENE sigo 
para outros desafios. Registro minha gratidão a Deus e ao 
CERENE por este tempo especial de estar nesse trabalho. 
Nesse trabalho tive o privilégio de conhecer muitas pessoas 
e tive muitos ótimos colegas de trabalho. Obrigado a todos 
e a tudo”.

No dia 03 de maio de 2021 o CERENE promoveu uma ce-
rimônia de agradecimento ao nosso psicólogo Osvaldo        
Christen. Após 20 anos se dedicando diretamente ao tra-
balho do CERENE e praticamente 30 anos acompanhando 
o CERENE, seu Osvaldo (assim carinhosamente chamado) 
optou pela sua aposentadoria e seu desligamento do CE-
RENE. Osvaldo foi nosso psicólogo, diretor do CERENE de 
Blumenau e nos últimos 11 anos nosso psicólogo responsá-
vel técnico. Acompanhado de sua esposa Mirian, o CERENE 
proporcionou um momento de agradecimento nesse dia 3, 
com a presença de alguns convidados e nossas equipes. 
Somos muito gratos pelo trabalho, dedicação e exemplo 
que o Osvaldo foi para todos nós. Desejamos as bênçãos 
de Deus para os próximos caminhos a serem trilhados pelo 
Osvaldo e sua família. 

7. SUSTENTABILIDADE

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 par-
cerias, 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 associa-
dos, amigos e simpatizantes; 

b) Doações, ofertas e contribuições em geral; 
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c) Contribuições e doações de entidades assistenciais, fun-
dações, órgãos oficiais, pessoas físicas ou jurídicas em ge-
ral; 

d) Contribuições ou doações do público alvo dos programas 
de atendimento; 

e) Recursos das atividades de laborterapia ou outras desen-
volvidas 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 pró-
pria 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 manu-
tenção de seus objetivos sociais, conforme Artigo 4º desse 
Estatuto.”

SELAR – Selo de                                          
Responsabilidade Social

SELAR é uma parceria entre o CERE-
NE (sem fins lucrativos) e empresas 
(com fins lucrativos), possibilitando a 
divulgação de logomarcas, vinculan-
do-as à RESPONSABILIDADE SOCIAL. 
Com essa atitude a empresa demonstra a seus clientes, for-
necedores e à comunidade em geral, sua disposição em mu-
dar a realidade social decorrente da dependência de álcool 
e outras drogas. 

O SELAR visa captação de recursos com finalidade de man-
ter os programas de prevenção, acolhimento e reinserção 
social de dependentes de SPA disponibilizados pelo CERE-
NE. As empresas agregam valor à sua marca a partir da res-
ponsabilidade social. As empresas que aderem ao SELAR 
contribuem mensalmente com a entidade, a qual concede o 

direito da utilização do SELO SOCIAL em materiais corpora-
tivos e promocionais. É importante ressaltar que as empre-
sas que participam desta parceria 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: IN-
VESTINDO 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/

Imposto de Renda

O registro das Unidades do CERENE nos 
Conselhos Municipais dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente de suas cidades as cre-
denciam junto ao Fundo da Infância e Adoles-
cência (FIA) para receber parcela do imposto de 
renda pago por pessoas físicas e jurídicas.

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

Blumenau (SC)

Lapa (PR)

Palhoça (SC)

São Bento do Sul (SC)

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

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

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

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

03.095.705/7050001-28
03.095.705/7050001-28

18.768.099/0001-32

18.246.064/0001-32

18.560.860/0001-45

UNIDADE CERENE BANCO E CONTA CNPJ-FIA

Pessoa física

Pessoa jurídica

Até 6% do imposto de renda devido

Até 1% do imposto de renda devido

Declaração completa

Declaração lucro real

CONTRIBUINTE CÁLCULO REQUISITOS
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8. MEIOS DE DIVULGAÇÃO

Para dar transparência às atividades desenvolvidas e o com-
prometimento nas ações para “Uma vida sem drogas”, o
CERENE mantém contato com a sociedade por meio de vá-
rios 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;
• Sites da instituição:
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/;
• 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 ati-
vidades.
A Fan Page do CERENE em 2021 alcançou 7.778 curtidas.

9. INFORMAÇÕES CADASTRAIS

9.1. Diretoria:

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

9.2. Registros públicos:

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.

Presidente

Vice-presidente

1º Secretário

2º Secretário

1º Tesoureiro

2º Tesoureiro

Conselheiros

Conselho Fiscal - Titulares

 

Conselho Fiscal - Suplentes

Marcos Edwin Mey

Dilceu Pabst

Maria Roseli Rossi Ávila

Marcos Passig

Jorge Martin Bublitz

Adilson Reinhold

Alison Diogo Heinz

Maurício Rossa

Pierre Hackbarth

Claudinei da Silva

Egon Schlüter

Jonas Vieira

Ivo Schreiber

vago

Missionário

Autônomo

Assistente Social

Missionário

Contador

Contador

Missionário

Administrador

Advogado

Contador

Advogado

Químico

Aposentado

-

CARGO NOME PROFISSÃO

Declaração de Utilidade Pública Municipal

Declaração de Utilidade Pública Estadual

CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente 
de Assistência Social

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência 
Social - CMAS

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

Inscrição no Conselho Municipal de Saúde - 
CMS

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

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

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

Todas

Todas

Todas

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

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

Blumenau (SC) e Lapa (PR)

Blumenau, São Bento do Sul (SC)

Blumenau (SC)

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

TIPO UNIDADES
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3.447 

4.522 

5.598 
6.054 

6.595 
7.394 7.778 

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

 7.000

 8.000

 9.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nº de curtidas



9.3. Entidades de classe:

O CERENE fez-se representar junto a:

10.  DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2021 E 2020.

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

Formação Profissional

Federação de Comunidades Terapêuticas

Associação de Micro e Pequenas Empresas 
de Blumenau

Federação Paranaense de Comunidades 
Terapêuticas Associadas

SECRASO

CRUZ AZUL 
NO BRASIL 

(CAB)

AMPE

COMPACTA

Associação Catarinense de Comunidades Terapêuticas

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

Conselho de Desenvolvimento da 
Itoupava Central, Blumenau

Conselho de Segurança Região Norte de Blumenau

ACOMTESC

AJORPEME

CODEIC

CONSEG 
NORTE
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Ativo Circulante

Ativo Passivo 
R$ 2.589.015,00 R$ 672.633,00

R$ 251.790,00

R$ 9.220.578,00

R$ 7.555.986,00

R$ 10.145.001,00
R$ 10.145.001,00

Passivo Circulante

Total do Ativo

Ativo Não Circulante

Passivo Não Circulante

Patrimônio Líquido

Total do Passivo

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 direi-
tos descontados o que ela tem de obrigações.

Edifícios, benfeitorias, construções e instalações

Terrenos

Veículos 

Máquinas e ferramentas

Móveis e utensílios

Imobilizado em Andamento

Equipamentos de Informática

Outras imobilizações

Bens Governamentais em Nosso Poder

 Total do Imobilizado 

R$ 4.663.168,00

R$ 1.365.736,00

R$    657.030,00

R$    415.770,00

R$    143.954,00

R$    222.731,00

R$      72.434,00

R$        8.895,00

R$        1.790,00

R$ 7.551.508,00

COMPOSIÇÃO LÍQUIDA DO 
IMOBILIZADO 2021

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.

O superavit do ano de 2021, foi impulsionado pela flexibilização dos de-
cretos governamentais referente ao Pandemia do COVID-19, retornando 
dessa forma, muitos eventos e projetos, que foram suspensos em 2020. 
Eventos importantes para a sustentabilidade do CERENE como: Pizza 
Beneficente, Feijoada Beneficente, Corrida CERENE Para Uma Vida Sem 
Drogas, Pedágios presencias, entre outros, que além do seu retorno finan-
ceiro, proporcionam visibilidade, junto a sociedade, dos serviços ofertados 
pelo CERENE.   Além de que, recebemos duas doações da Receita Federal 
do Brasil, de mercadorias para realização de Bazar Beneficente, na cidade 
de Palhoça / SC em setembro e em Lapa / PR em novembro de 2021.
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Em 2021 com o retorno de algumas atividades, que haviam sido suspensas em 
virtude da pandemia da COVID-19, houve um aumento na Receita do CERENE em 
7% e os custos e despesas aumentaram, em praticamente igual proporcionalida-
de. Um dos principais fatores do aumento dos custos e despesas se deve ao fato 
de que em 2020, o CERENE aderiu ao Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda e a redução da jornada de trabalho da maioria de seus funcio-
nários. Esse mesmo Programa não se repetiu em 2021 e com isso os investimentos 
em pessoal foram na sua integralidade. Há de se considerar também que a partir do 
segundo semestre de 2021 houve um significativo reajuste nos valores de compra 
de insumos básicos para a manutenção de nossas unidades de atendimento. Ainda 
houve um aumento com gastos em material e exames laboratoriais, que se fizeram 
necessários quanto a prevenção e tratamento dos casos de COVID-19

Cumprindo as determinações legais para ser uma entidade portadora do CEBAS 
(Certificado de Entidade Beneficente) o CERENE pode usufruir de benefícios fis-
cais. Em 2021 foram R$ 955.143,00 em isenções fiscais. 

Na SAÚDE

GRATUIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS EM 2021

Na ASSISTÊNCIA SOCIAL

100%

56,90%

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 re-
ceitas em ações de gratuidade.

Variação do Custo/Despesa

Variação da Receita 

8,00%

7,00%

INSS - Cota patronal

INSS - SAT

INSS - Terceiros

Cofins

Contribuição Social

Total:

R$ 500.074,00 

R$   29.391,00

R$  162.467,00

R$  205.342,00

R$    56.869,00

R$  955.143,00

ISENÇÕES FISCAIS

Informações finais:

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 integral-
mente 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 análi-
se 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.

Gastos com pessoal

Custos gerais

Despesas gerais e outras

Total

R$ 3.727.133,00

R$ 2.428.606,00

R$    812.307,00

R$ 6.968.046,00

53%

35%

13%

100%

COMPOSIÇÃO CUSTOS 
E DESPESAS 2021

REPRESENTATIVIDADE

O maior desembolso  que o CERENE possui está com a manutenção de sua equipe in-
terdisciplinar. Em 2021 essa despesa representou 53% de todo o gasto do CERENE. 

Contribuições e Doações 

Subvenções e Convênios Públicos e Privados 

Isenções Fiscais

Promoções / Mercadoria / Serviços

Receitas Financeiras e Outras Receitas

R$ 2.781.579,00

R$ 3.129.646,00

R$    955.143,00

R$    592.037,00

R$    115.273,00

A principal receita do CERENE vem através de contribuições e doações. 37% de 
tudo o que o CERENE arrecada é fruto dessas contribuições voluntárias.  
Outra fonte importante de receita são as parcerias, através de convênios e subven-
ções, com a Administração Pública, que representa 42% da Receita Total do CE-
RENE. O CERENE cumpre os requisitos legais e possui o Certificado de Entidade 
Beneficente - CEBAS. A receita proveniente das isenções que a entidade goza por 
ter esse Certificado, tem um importante impacto na sua operacionalidade e susten-
tabilidade, sendo 13% sua representatividade sobre a Receita Total da entidade. 



11. PALAVRA DO PRESIDENTE

O ano de 2021 ficou marcado pelos reflexos concretos da pandemia em nossos corredores. O Brasil ainda expe-
rimentava reflexos do período de dificuldades do ano de 2020 com menos empregos, mais doenças e mortes por 
covid-19, e uma tentativa de recuperação que não acontecia. Assim nós também entramos 2021 com perdas de 
familiares de colaboradores e diretoria, colaboradores doentes em UTI, e a doença entrando nas nossas unidades 
trazendo medo e dificuldades. Foram momentos difíceis que nos fizeram mais unidos, mas ao mesmo tempo fragili-
zados. Com tudo experimentamos a boa mão de Deus em tudo isso. Adicionando a isso foi chegando a vacina que 
trazia proteção e esperança. Nossos colaboradores todos logo foram reconhecidos como da área da saúde, como 
verdadeiramente são, e receberam as primeiras doses da vacina contra a COVID-19.

Assim o ano foi correndo, as pessoas continuavam nos procurando e nós conseguimos apesar de alguns contra-
tempos, acolher a todos. As doações e projetos continuavam sendo contemplados e apesar de menos eventos e 
campanhas nosso caixa conseguiu caminhar de forma estável. Fomos contemplados com dois lotes de produtos 
da RFB em Lapa e Palhoça. Doações de pessoas e empresas também fortaleceram as entradas. E não por último 
as parcerias com os poderes públicos municipais, estadual e federal foram estáveis de forma geral. 

Nos últimos 18 meses no setor pessoal foram feitas trocas de coordenação em 3 das nossas 5 unidades. Nos des-
pedimos de dois colaboradores em especial que caminharam conosco por mais de 20 anos. Com isso perdemos 
experiência, mas também oportunizamos que novos colaboradores assumam tarefas importantes e venham a cres-
cer no trabalho. Esses dois temas: Sustento e RH fazem parte de nossas principais decisões em diretoria. Que bom 
que em ambas percebemos que somos abençoados. 

Ainda em 2021 foram feitos investimentos em energia fotovoltaica nas unidades de Blumenau especialmente. Hoje 
temos energia solar em quatro das nossas cinco unidades. Não podemos abrir mão dessa possibilidade de economia. 

Atendemos um número igual de pessoas e contatos com as famílias pela tecnologia das salas virtuais se fortaleceu 
e se mostrou altamente eficaz. Igualmente a diretoria e nossas reuniões internas aconteceram com menos desloca-
mentos, mas com boa caminhada em conjunto. 

Destaco nesse relatório nossa gratidão histórica aos relacionados abaixo:

1.    Gratidão aos nossos colaboradores que entendemos estão doando parte de suas vidas, forças, dons entre 
outros para essa missão maior. 

2.   Gratidão aos nossos mantenedores, muitos anônimos, que com valores pequenos nos ajudam através da CE-
LESC, COPEL, SAMAE, CEESAM entre outros.

3.    Gratidão às empresas que na sua maioria absoluta nos ajudam através do SELAR, nos honrando ao nos esco-
lherem como destinatários de sua responsabilidade social!

4.    Gratidão ao poder público, representado aqui por várias prefeituras, Governo Estadual através do programa 
REVIVER - SC, Governo Federal através da SENAPRED. O vosso reconhecimento nos motiva a caminhar adiante 
dentro da seriedade e compromisso com a vida. 

5.    Nossa gratidão às representações eclesiásticas da MEUC/GBM – Mantenedora e IECLB, parceiras fieis de 
muitos anos!

6.    Gratidão ainda à Cruz Azul no Brasil por nos instruir, orientar e representar com qualidade e presteza!

7.    Gratidão a todos que de forma voluntaria nos ajudam a salvar vidas!

8.    Não por último, nossa gratidão a Deus. Dele vem a força maior, o sustento devido, a sabedoria para agir em 
cada situação, o perdão, consolo e a vitória! 

 

Em nome da diretoria do CERENE.

Marcos E. Mey – Presidente.
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