
PROJETO
“Espaço Cidadania”



RESUMO

Pretende-se criar um espaço poliesportivo com vestiário para o desenvolvimento da prática 
desportiva de participação, com foco de beneficiar as pessoas acolhidase e atendidas no 
CERENE, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que residem no Bairro 
Boehmerwald em São Bento do Sul/SC, principalmente, as que vivem em situação de 
vulnerabilidade social.

CONHEÇA A LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE - LIE

A Lei de Incentivo ao Esporte – LIE permite que recursos provenientes de renúncia fiscal 
sejam aplicados em projetos das diversas manifestações desportivas e paradesportivas 
distribuídos por todo o território nacional.

a) Pessoas físicas podem doar até 7% do IRPF devido, desde que façam a declaração
completa do IR.
b) Pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real podem oferecer patrocínio de até 2% do
IRPJ devido.



SOBRE O CERENE

O CERENE é uma associação civil, de caráter privado, sem fins lucrativos, portador 
do Certificado de Entidades Beneficente de Assistência Social – CEBAS (Filantrópica), que 
utiliza o modelo psicossocial de Comunidade Terapêutica no atendimento de pessoas 
dependentes de álcool/drogas e prevenção ao uso/abuso destas. O CERENE é Filiado a 
Cruz Azul no Brasil, que compreende a dependência química como doença e adota como 
forma de atendimento: a abstinência, a espiritualidade e o apoio entre pares. Desde sua 
fundação atendeu 16.754 pessoas em regime de acolhimento integral e, anualmente, 
atende mais de 30.000 (trinta mil) pessoas com palestras de prevenção ao uso de álcool/-
drogas, em escolas, empresas, associações, igrejas e comunidade em geral. Fundado em 
04 de maio de 1989 em Blumenau, o CERENE recebeu ao longo dos anos, vários prêmios 
e reconhecimentos locais e nacionais dos quais se destacam os mais recentes:

2016. Prêmio Municipal Mérito Liderança 2016 no segmento de Clínica de Reabilita-
ção 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 Legisla-

tiva do Estado de Santa Catarina;
2019. Troféu Destaque 50 anos das Comunidades Terapêuticas 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 Comenda do Legislativo 

Catarinense, a mais alta honraria concedida pelo Parlamento estadual.



Atualmente, o CERENE oferece 308 vagas de Acolhimento integral às pessoas 
dependentes. Para isso conta com 06 (seis) Unidades de Atendimento, sendo elas: Blume-
nau (SC), Lapa (PR), São Bento do Sul (SC), Palhoça (SC), Ituporanga (SC), esta última 
exclusivamente para o público feminino e Joinville (SC), oferecendo somente atendimento 
psicológico especializado a pessoa dependente e seus familiares/responsáveis.

O CERENE atende as pessoas de forma integral por entender que o ser humano 
precisa ser atendido na sua integralidade, uma vez que a dependência química (álcool e 
outras drogas) adoece o indivíduo como um todo. Para isso os atendimentos incluem ativi-
dades que buscam a restauração do bem-estar físico, mental, espiritual e social dos 
mesmos. Para tal, utilizam-se atividades individuais e de grupo, reunião de grupo com famí-
lias e acompanhamento familiar, atividades práticas, acompanhamento médico, atividades 
de lazer, práticas esportivas, palestras, aconselhamentos, espiritualidade, oficinas de artes 
e musicalização.

OBJETIVO GERAL DO PROJETO

Proporcionar o desenvolvimento da prática de atividades desportivas para as pessoas 
acolhidas e atendidas no CERENE, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famí-
lias que residem no Bairro Boehermewald, principalmente as que vivem em situação de 
vulnerabilidade social, trazendo saúde integral, qualidade de vida, acesso atividades regu-
lares de esporte, exercício da cidadania, inclusão social, integração social, prevenção ao 
uso de álcool/drogas e combatendo a criminalidade.



                        
2.Garantir em 100% que crianças, adolescentes, adultos e famílias do Bairro Boehmerwald 

tenham acesso a prática regular de esporte de forma gratuita.
3.Atender, anualmente, em torno de 500 pessoas que corresponde as pessoas acolhi-

das no CERENE e colaboradores, crianças, adolescentes, adultos e famílias do Bairro 
Boehmerwald.
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IMPACTO DO PROJETO

1.Melhorar em 100% o desenvolvimento da prática esportiva no 
atendimento das pessoas no CERENE.

CUSTO DO PROJETO

R$ 302.110,50



Realização:


