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VISITA ENTIDADE 

CERENE – CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERANÇA 

 

No dia 13 de abril de 2022, o Órgão Gestor da Secretaria de Assistência Social, 

representado pela Assistente Social Alessandra Hoffmann Moratelli, também 

conselheira de Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência 

Social, representado pelos membros: Sebastião Rosa, Josiane Rosa Sieves, 

Dulce Maria Franciozi, Gilmar Francisco Zanotto, Elton Eger, Maria Rosmeri 

Damann, Zuleide D. Hessmann e Edna Luckmann Paza, realizaram visita na 

Instituição CERENE - Centro de Recuperação Nova Esperança. A visita teve 

por objetivo conhecer a Entidade para inscrição no CNEAS, e 

acompanhamento do Conselho, uma vez que a Entidade possui inscrição no 

Conselho Municipal de Assistência Social. O Centro de Recuperação Nova 

Esperança está localizado na, Rua Nilton Scheffer s/nº Bela Vista. O CERENE 

atende Mulheres e adolescentes usuárias de álcool e/ou outras drogas, a partir 

de 12 anos. Atualmente o CERENE encontra-se com a capacidade máxima 

preenchida no total de 33 mulheres, entre elas 5 adolescentes. A idade máxima 

permitida para o acolhimento é 70 anos. O CERENE atende mulheres de todos 

os Estados, mas hoje as mulheres acolhidas são do Estado de Santa Catarina 

e Paraná. O Centro de Recuperação é uma Comunidade Terapêutica e atende 

mulheres de forma voluntária, que em média permanecem 6 meses na 

comunidade.  As internas antes de serem acolhidas passam por avaliação 

médica e são orientadas das regras da Instituição. As visitas são realizadas 

após 7 dias, quando forem adolescentes, e 30 dias mulheres adultas. Essa 

regra também vale para telefonemas ou vídeo chamadas. A Instituição conta 

com 51% de gratuidade, o custo mensal por vagas é R$ 2.350.00 por 

mulher/adolescente acolhida. O Centro de Recuperação possui convênio com o 

Governo Federal, Estadual e possui convenio com o município de Blumenau. A 

Instituição atende no município há 12 anos. A Instituição  é composta pela 

seguinte equipe técnica: 1 Psicóloga, 1 psiquiatra, 1 pedagoga, 1 cozinheira, 1 

estudante, técnica em enfermagem, 1 auxiliar terapêutica, 2 monitoras, 1 

auxiliar de Serviços Gerais e a coordenação. A Entidade faz algumas ações 

para arrecadar fundos como: pedágio, venda de hamburguês, campanha de 

alimentos e outros. A estrutura física da Entidade  comporta 8 (oito) quartos e 

4(quatro) suítes  possui capacidade para 6 (seis), 4 (quatro) e 3 (três) 

mulheres. Os demais quartos utilizam banheiros coletivos. A Instituição conta 

ainda com cozinha, refeitório, padaria, sala de artesanato, sala de atividades 

físicas e de TV, lavação, escritório. O CERENE está localizado no interior do 

município, rodeado por uma vasta vegetação, na qual as internas podem 

caminhar pelo Bosque. Na instituição não é permitido celular e a televisão é 

utilizada nos horários permitidos. O dia a dia das usuárias é participar da 



meditação, oração,  realizam atividades de limpeza, lavam roupas, cuidam da 

horta etc. Elas participam de grupos terapêuticos, artesanatos, crochês, 

realizam atividades físicas, caminhadas, zumba entre outras. Nas quartas-

feiras a noite elas têm  atividade livre na qual podem ler, estudar, fazer a unha, 

assistir filmes documentários. Para os próximos dias está previsto que o CEJA 

– Centro de Educação de Jovens e Adultos realizem com as usuárias um teste 

de nivelamento para analisar o grau de escolaridade de cada interna para que 

as mesmas possam ser inseridas e retomadas as atividades escolares. É 

importante lembrar que esta atividade já existia, mas estava suspensa devido a 

pandemia. Em se tratando das adolescentes que precisam estar inseridas nas 

escolas, estas realizam atividades remotas, com exceção de uma adolescente 

que está inserida na Escola de Ensino Regular próxima da Entidade. 

 

 

 

Responsável pelo Relatório: Alessandra Hoffmann Moratelli, Assitente Social 

do Órgão Gestor da Secretaria de Assistência Social 


