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 É uma satisfação para a CRUZ AZUL NO 
BRASIL apresentar seu Relatório de Atividades do 
ano de 2020, tornando públicas - aos seus 
associados, amigos, �liados, doadores, apoiadores, 
conselhos, servidores, parceiros e gestores públicos 
- as ações que foram realizadas, em meio a um ano 
tão difícil e desa�ador, quanto esse, em que 

passamos por uma pandemia mundial.
 
 O ano de 2020 iniciou-se como um ano 
altamente desa�ador. Devido às restrições 
sanitárias, a instituição enfrentou di�culdades para 
dar conta de todas as atividades e parcerias 
�rmadas, inclusive no que diz respeito à ampliação 
de equipe. As ações de abrangência regional e 
nacional, também foram brutalmente impactadas 
pela pandemia da COVID-19, com interrupção 
parcial ou total de atividades presenciais, viagens, 

atuação em escolas e atividades grupais.

 Foi necessário tomar medidas drásticas, felizmente superadas com a ajuda e �delidade de 
Deus, com a �delidade e compromisso da equipe e dos que apoiam a Cruz Azul, tanto no âmbito 
privado, como no público, a quem somos imensamente gratos.

 Redução de jornada ou suspensão de contratos de trabalho, home o�ce, reuniões e 
capacitações à distância, entre outras, foram medidas necessárias.

 Diante do cenário, que o ano de 2020 apresentou, nosso maior objetivo foi manter a entidade 
funcionando e a equipe trabalhando, com os devidos cuidados, para auxiliar as instituições parceiras 
e fazendo o possível para desenvolver as atividades de prevenção, acolhimento, tratamento, 
reinserção social e quali�cação pro�ssional, buscando novos métodos de trabalho.

 No �nal do ano de 2020, foi possível retomar diversas atividades, ainda que outras 
permanecessem suspensas, com prorrogação ou execução transferidas para 2021.



 Como �cará explícito neste relatório, a pandemia do COVID-19 afetou drasticamente o 
alcance de várias das atividades da Cruz Azul, não tirando, porém, a importância e grandeza daquilo 
que pôde ser alcançado. Também �cará explícito como, em meio às di�culdades, a instituição inovou 
e se superou em muitos aspectos do trabalho.
 
 Ressalte-se que a CRUZ AZUL NO BRASIL tem por objetivo desenvolver, aprimorar e 
in�uenciar, atuando diretamente e também nas políticas públicas, na prevenção, atenção e cuidados 
de pessoas em uso e dependentes de álcool e outras drogas e seus familiares, a partir da visão de ser 
humano integral da Cruz Azul Internacional (IBC), e da visão holística preconizada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMC). Objetiva contribuir para a compreensão do complexo e preocupante 
fenômeno do consumo do álcool e outras drogas e nas melhores formas de mediação e intervenção 
para promover a prevenção e recuperação das pessoas dependentes e seus familiares, sobretudo no 
cenário atual.

 O Relatório de Atividades 2020 apresenta, no Capítulo 1, a Cruz Azul Internacional 
-International Blue Cross (IBC) - à qual é �liada, e as informações institucionais da CRUZ AZUL NO 
BRASIL, incluindo sua missão, visão, valores e proposta, além dos reconhecimentos públicos 
conquistados ao longo de sua história, �nalidade estatutária, origem dos recursos, ações e outras 
informações relevantes. No Capítulo 2, identi�ca sua estrutura deliberativa e administrativa e no 
Capítulo 3, seus registros e reconhecimentos públicos.

 Nos Capítulos 4 a 10, expõe os programas de atendimento, seus objetivos, público-alvo, 
metodologia, atividades de 2020, resultados e recursos humanos envolvidos. Por �m, os eventos 
realizados, resumo geral dos serviços prestados e demonstrativos de gratuidade, �nanceiros e 
patrimoniais.

 



 A história da Cruz Azul Internacional começa na Suíça, em 1877, quando o pastor luterano 
Louis-Lucien Rochat, percebendo o expressivo número de famílias que enfrentavam a problemática 
das drogas, esmerou-se em encontrar alternativas de apoio.

 Convicto de que a Palavra de Deus tem poder para mudar os aspectos da vida moral, 
espiritual e social do homem, iniciou uma série de reuniões - estilo grupos de mútua ajuda. Nestas 
reuniões eram discutidos assuntos referentes aos problemas pelo uso e abuso do álcool (pois as 
demais drogas somente vão se destacar nos tempos mais recentes), adotando-se abordagens 
bíblicas sobre cada temática, e utilizando-se da abstinência como estratégia para vencer a 
dependência química. Dessas reuniões surgiu o trabalho da Cruz Azul, que posteriormente 
expandiu-se na Europa e, por consequência, mundo afora.

 Sua fundação ocorreu ainda em 1877, em Genebra, mas atualmente a sede �ca em Berna, 
Suíça, Europa. Reúne organizações membros, ativas em 38 países ao redor do mundo. Destaca-se 
pela sua abordagem holística, ou seja, pela sua visão de "ser humano integral", que inclui em todos 
os seus cuidados os aspectos físicos, psicológicos, espirituais e sociais. 

 A IBC possui, além da Assembleia Geral, uma diretoria administrativa - chamada de Comitê 
de Rede (Network Committee) - e uma Secretaria Executiva que apoia, capacita e desenvolve o 
trabalho das organizações membros em todo o mundo. Através das unidades locais espalhadas pelo 
mundo, tem-se esforçado para proporcionar serviços de excelência em prevenção, tratamento e 
apoio e mútua ajuda, especialmente para crianças, jovens e famílias. Também atua na formação, no 
desenvolvimento e aprimoramento de políticas públicas na área do álcool e outras drogas.  

A IBC é membro consultivo permanente da OMS - Organização Mundial de Saúde na temática do 
uso, abuso e dependência do álcool e outras drogas e membro ativo da EUROCARE (European 
Alcohol Policy Alliance). A EUROCARE é a grande Rede Europeia que se concentra exclusivamente em 
questões de políticas sobre o álcool.

1.1 Visão
A IBC vê um mundo onde as pessoas têm vidas dignas e saudáveis, num mundo onde as estruturas 
da sociedade e os serviços permitem vida livre de álcool, outras drogas e outras adicções, e suas 
consequências.

1.2 Missão
Sua missão é prevenir e reduzir o uso, o abuso e a dependência do álcool e outras drogas, e as 
respectivas consequências, especialmente entre as pessoas mais vulneráveis, a partir da visão 
holística do ser humano, como seu completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, engajando 
mundialmente as organizações da Cruz Azul nessa missão. 

ibc A Cruz azul 
Internacional 
(International 
Blue Cross - IBC)



Filiada à IBC, a Cruz Azul no Brasil (CAB) foi fundada em 23 de junho de 1995 com sede nacional em 
Blumenau, Santa Catarina.
 
É um trabalho diaconal, de assistência social, de promoção da saúde, e se destina a todos quantos 
necessitarem, sem distinção de cor, raça, sexo, nacionalidade, estado civil, pro�ssão, credo religioso 
ou político. 

1.2.1 Nossa Proposta
Promover a VIDA, sem drogas, visando a saúde física, psicológica e espiritual do ser humano para o 
bem-estar individual, familiar e social.

1.2.2 Nosso Slogan
Para a VIDA, sem drogas!

1.2.3 Nossa Missão: 

 PROMOVER A VIDA:
 Sem álcool e outras drogas, visando ao bem-estar individual, familiar e social;
 Com a inclusão, a mútua ajuda e a abstinência;
 Com ações inovadoras de prevenção, acolhimento, tratamento, reinserção social, apoio e 
 educação continuada;
 Acreditando na capacidade de mudança do ser humano;
 Fundamentando-se no poder salví�co e transformador de Jesus Cristo.

1.2.4 Nossa Visão:

 SER REFERÊNCIA NA ÁREA DO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS:
 Como movimento cristão de inclusão, mútua ajuda e abstinência, reconhecido por sua  
 visão de ser humano integral;
 Em prevenção;
 Em educação continuada, conhecimento e inovação;
 Em rede de acolhimento e atendimento individual e familiar, de grupos de mútua ajuda e 
 de comunidades terapêuticas;
 Em políticas públicas, assessoramento, defesa e garantia de direitos.

VIDACruz Azul
no Brasil



VIDA 1.2.5 Nossos Valores 
 
 Crença no poder salví�co e transformador de Jesus Cristo e na capacidade de mudança do 
 ser humano.
 Abstinência como sinal de apreço e solidariedade, instrumento efetivo de acolhimento, 
 tratamento, prevenção e qualidade de vida. 
 Movimento em rede de inclusão e mútua ajuda.
 Educação continuada e inovação. 
  Ética e transparência.

1.2.6 Dados Gerais

Nome da Entidade: CRUZ AZUL NO BRASIL
CNPJ: 01.127.311/0001-89
Inscrição Estadual: 253.819.482
Personalidade Jurídica e Duração: Associação civil privada sem �ns lucrativos, constituída por tempo 
indeterminado.

1.2.7 Sede e Endereço da Secretaria Executiva

Rua São Paulo, n. 3424, Bairro Itoupava Seca, Blumenau, Santa Catarina.
CEP 89030-000.
Telefone: +55 47 3035-8400

Site: www.cruzazul.org.br   
Facebook: www.facebook.com/cruzazulnobrasil 
Instagram: www.instagram.com/cruzazulnobrasil_cab  
Twitter: https://twitter.com/CruzAzul_BR
E-mail: cruzazul@cruzazul.org.br 

1.2.8 Contas Bancárias para Doação

Banco do Brasil (001)
Agência: 0095-7
C/C: 377.000-1

VIACREDI (085) 
Agência: 0101-5
C/C: 826.502-0

Bradesco (237)
Agência: 0311
C/C 168.022-6



2.1 Assembleia Geral 
(Deliberativa)

Órgão máximo de caráter deliberativo, 
composta ao �nal de 2020 por 214 membros.

2.2 Conselho de Administração 
(2019/2022 - Deliberativo) 

Presidente do Conselho: Elcido Schlüter
Secretária: Cristiane Luiza Nikel Tribess.

Áreas Temáticas do Conselho de Administração

a) Tratamento/Acolhimento: Dálcio Petry, José Gouveia de Oliveira, Neuza Maria Milchiari Alfredo, 
Rodrigo Vasconcelos, Tamiles Mesquita de Medeiros Lima;

b) Prevenção: Gilberto Nehls, Givanildo Trindade e Nelson Roberto Massambani;
Grupos de Apoio e Mútua Ajuda: Caio Rafael Cantuária Bento, Elton Eger, Jonas Vieira, Meri Teresinha 
Zanon Dolla e Reni Schmidt;

c) Educação Continuada: Felipe Simões Da Matta e Rolf Roberto Krüger;

d) Publicação/Edição/Literatura/Comunicação: Luís Carlos Kuchenbecker, Maria Roseli Rossi Avila e 
Osvaldo Christen Filho;

e) Políticas Públicas: Marcos Edwin Mey e Thiago Aguilar Massolin;

f) Espiritualidade: Alair Scheidt e Nelson Steinke;

g) Apoio Institucional: Cristine Clebsch Hartmann e Maria Cristina Bosi Mendonça de Moura;

h) Ações Estratégicas de Inclusão: Eliel Dantas de Almeida e João Maria Albuquerque;

i) Público-Alvo: Alexandre Formento, Murilo Eliezer Pedron e Ralf Jantz.

Os membros da diretoria integram este conselho.

2.3 Diretoria (2019/2022 - Deliberativa)

Eleita em 13 de abril de 2019 para o triênio 2019/2022, com recomposição de cargos em 19 de abril de
2021, a diretoria está assim constituída:

Presidente: Rolf Hartmann;
Vice-Presidente: (vago);
Tesoureiro: Carmo Alfredo Ziehlsdor�;
Vice Tesoureiro: David Bauschat;
Secretária: Marcia Höller;
Vice-Secretária: Vilma Chegatti Dallagnelo;
Conselheiros Diretoria: Annemary Kuehn e Osmar Dolla;
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2.4 Conselho Fiscal (2019/2022 - Deliberativa) 

Titulares: Karina Gaertner Baade, Rogério Plautz e Rolf Daltro Figur;
Suplentes: Vagos;

2.5 Conselho Editorial (2019/2022 - Deliberativa)

Coordenador: Osvaldo Christen Filho;
Titulares: Alana Sieves Wendhausen, Brigitte Klemz Jung, Camila Biribio Woerner Pedron, Egon 
Schlüter, Henriette Kellermann Prust, Luis Carlos Avila, Luís Carlos Kuchenbecker, Maria Roseli Rossi 
Avila e Rolf Hartmann.

2.6 Secretaria Executiva e Administrativa 

A Cruz Azul no Brasil, encerrou o ano de 2020 com 21 colaboradores na equipe. 

2.7 CONFENACT - Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas.

 A Cruz Azul no Brasil é co-fundadora, �liada e abriga a sede da CONFENACT, que congrega 
as principais federações de Comunidades Terapêuticas e tem atuado primordialmente na construção 
da política pública sobre drogas, na regulamentação e defesa das comunidades terapêuticas.
A Cruz Azul no Brasil, através de alguns de seus colaboradores e voluntários integra a diretoria da 
CONFENACT, a saber:

Secretário Diretoria: Egon Schlüter. 
Assessor de Legislação e CEBAS: Rolf Hartmann.



2.8 Finalidade Estatutária da Cruz Azul

Conforme consta nos artigos 6º e 7º do Estatuto Social a Cruz Azul no brasil tem por �nalidade e 
poderá atuar:

Art. 6º A CRUZ AZUL tem por �m, observadas suas possibilidades econômico-�nanceiras:

I. ajudar pessoas dependentes de substâncias psicoativas, inclusive pessoas a elas ligadas e demais 
interessados e/ou afetados;

II. atuar como federação de comunidades terapêuticas;  

III. atuar na formação de multiplicadores e na capacitação e formação educacional e pro�ssional de 
pessoas nas áreas das substâncias psicoativas, da assistência social, diaconia e demais áreas a�ns;

IV. atuar no atendimento e assessoramento dos bene�ciários da Lei Orgânica da Assistência Social - 
LOAS, aqueles em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social, especialmente aos 
dependentes de substâncias psicoativas e seus familiares; crianças, adolescentes, adultos e idosos, 
inclusive comunidades terapêuticas e outras entidades sem �ns lucrativos;

V.  atuar na sociedade em geral visando políticas públicas que fomentem e possibilitem uma vida 
saudável e sem uso/abuso de substâncias psicoativas;

VI. atuar na prevenção ao uso, abuso e/ou dependência de substâncias psicoativas;

VII. atuar como rede de grupos de apoio e mútua ajuda, de prevenção e de outros serviços na área 
de substâncias psicoativas, com personalidade jurídica própria ou não;

VIII. atuar na defesa e garantia de direitos de crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive 
comunidades terapêuticas, grupos de apoio e mútua ajuda, e entidades sem �ns lucrativos, �liadas 
ou não, podendo, inclusive, se necessário, adotar medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis.

Art. 7º Visando aos �ns da entidade, dentro de suas possibilidades econômico-�nanceiras, a CRUZ 
AZUL poderá atuar na (o):

I. divulgação, uniformização e prática das regras estabelecidas neste estatuto, no Brasil, através de 
apoio e acompanhamento dos membros, entidades e instalações, mantidas e/ou associadas da 
CRUZ AZUL, zelando para o seu cumprimento;

II. orientação e aprofundamento espiritual e pro�ssional de seus membros e amigos;

III. assistência completa, cuidado e acompanhamento para o grupo de pessoas citadas no artigo 6º, 
tais como a realização de eventos de re�exão, de terapia retiros, seminários, encontros, fóruns, 
workshops, entre outros, antes e após eventual acolhimento ou internação, inclusive atuação na 
defesa dos direitos de pessoas deste segmento;

IV. orientação, capacitação pro�ssional e educacional para colaboradores e voluntários em tempo 
integral ou parcial;

V. divulgação e publicação de informações, trabalhos e obras especializadas dos assuntos de seu 
objeto social;



VI. trabalho público (serviço de informação e palestras em hospitais, comunidades, escolas e outras 
instalações públicas, entre outros);

VII. apoio, assessoria e orientação de entidades e comunidades terapêuticas e de dependências 
que sirvam para aconselhamento, acolhimento, tratamento e reabilitação e representação destas 
junto ao poder público e instituições e organização privadas;

VIII. trabalho em conjunto com entidades pro�ssionais e públicas, associações e igrejas no país;

IX. na promoção, estímulo e realização de estatísticas, estudos e pesquisas referentes às áreas de 
atuação a que se propõe, proporcionando avanço cientí�co e a formação de pessoal técnico 
especializado;

V. cooperação com instituições públicas ou privadas que desenvolvam atividades congêneres;

VI. promoção e/ou no estímulo da realização de programas e ações que visem prevenir ou 
solucionar problemas da sua área de atuação e de seu público-alvo;

VII. promoção do entendimento com todos os setores de atividades, visando o enfrentamento e 
atendimento interdisciplinar das demandas que se apresentarem;

VIII. área de ensino e pesquisa para a concretização dos seus objetivos sociais.

§ 1º Para atingir os objetivos acima, visando à captação de recursos para manutenção dos �ns a 
que se propõe, a CRUZ AZUL poderá atuar diretamente e/ou em parceria; inclusive na área 
comercial, industrial, agrícola, de ensino e pesquisa, e outras áreas conforme necessidade, desde 
que não contrariem os princípios expressos neste estatuto. 

§ 2º A CRUZ AZUL manterá o Instituto de Ensino, Pesquisa e Ética CRUZ AZUL a ser mantido na 
sede da entidade na Rua São Paulo, 3424, Itoupava Seca, Blumenau, SC, que poderá atuar no ensino 
pro�ssionalizante, no ensino superior de graduação e pós-graduação, na pesquisa, sociedade e 
ética.

Parágrafo único. A entidade identi�ca-se e mantém relacionamento com o trabalho da CRUZ AZUL 
INTERNACIONAL, com sede na Suíça.



2.9 Origem dos recursos 

Receitas da entidade (valores em reais – R$) dos exercícios �ndos em 31 de dezembro de 2020:

2.10 Infraestrutura

2.10.1 Física 



 A Cruz Azul possui um imóvel (terreno) de 1.583,78 m², localizado na rua São Paulo, nº 3424, 
Itoupava Seca, onde está instalada a sede, a qual tem uma metragem de 692,00 m², inaugurada em 23 
de junho de 2012, abrigando a Secretaria Executiva e os programas de atendimento do público-alvo.

 A sede está estruturada com várias instalações como recepção, sala de atendimento individual, 
sala de atendimento em grupo, sala de aula, auditório para até 150 pessoas, salas de reuniões, biblioteca, 
salas administrativas, salas de equipe, almoxarifado, expedição e outros ambientes de apoio. 

 Destaca-se que grande parte dos programas de atendimento são realizados em espaços de 
outras entidades, igrejas ou órgãos públicos, a partir da demanda do público-alvo. 

2.10.2 Funcional

 Para a execução dos seus programas de atendimento e assessoramento a instituição apresenta 
a seguinte estrutura funcional: 



3. Registros e Reconhecimentos Públicos

Municipais
a) Prêmio Mérito Social, da Secretaria Municipal de Assistência Social de Gaspar, SC, dia 14/12/2018, 
em reconhecimento aos relevantes serviços prestados às pessoas em vulnerabilidade social.

Estaduais
a) Em 2015, 2016, 2018 e 2019 recebeu o PRÊMIO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL concedido pela 
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, pelos relevantes investimentos sociais 
realizados em favor da comunidade;

b) Homenagem de Honra da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, em 25/02/2019, pela 
luta no combate às drogas e pelas conquistas de espaços históricos nacionalmente em prol da 
sociedade.

Federais
a) Certi�cado de Empresa Cidadã, pelas informações sociais, ambientais e contábeis apresentadas 
em Relatório de Atividades 2019, concedido à nível nacional, pelo Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRC-RJ), pela Federação das Indústrias do Estado do Rio 
de janeiro e pela Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro, 
em 17 de dezembro de 2020;

b) Certi�cado de Reconhecimento de Centro de Referência em Dependência Química – CEREDEQ 
das Organizações da Sociedade Civil que atuam na área de dependência do álcool e outras drogas, 
concedido pelo Ministério da Cidadania do Governo Federal, através da Secretaria Nacional de 
Cuidados e Prevenção às Drogas – SENAPRED, nos termos da Portaria nº 437 de 13 de julho de 2020;

c) Certi�cado de qualidade de cursos de capacitação para pro�ssionais de CTs, com base na Portaria 
564/2019, concedido pela SENAPRED em 16/09/2019, para os cursos de Coordenador e Monitor de 
CT e DQ e Aperfeiçoamento em CT e DQ;

d) Troféu Destaque - Comunidades Terapêuticas ‘50 anos salvando vidas’, concedido em 2019 pela 
Frente Parlamentar Mista em Defesa das Comunidades Terapêuticas e APACS do Congresso Nacional 
(Câmara dos Deputados e Senado Federal);

e) Reconhecimento de Mérito dos cursos e seminários da Cruz Azul no Brasil, 2017/2018, pela SENAD 
- Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas;

f) Em 2003 recebeu como reconhecimento do seu trabalho o "Diploma de Mérito pela Valorização da 
Vida", concedido pela SENAD (Secretaria Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas) às entidades 
e/ou pessoas que se destacam na área da dependência química.

3.1 Inscrições e Cadastros

Municipais
a) Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS de Blumenau, SC, desde 10 de 
dezembro de 1999; 

b) Inscrita no Conselho Municipal de Criança e do Adolescentes - CMDCA de Blumenau, SC, desde 07 
de novembro de 2013;



c) Inscrita no Conselho Municipal de Saúde - CMS de Blumenau, SC, desde 01 de março de 2016;

d) Inscrita no Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas - COMEN de Blumenau, SC, 

desde 24 de fevereiro de 2016.

Federais

a) Entidade credenciada na área da prevenção, grupos de apoio e mútua ajuda, educação 
continuada, atendimento psicossocial ambulatorial, assessoria e defesa de direitos junto à 
SENAPRED – Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, em 19/07/2019, com base na 
Portaria 563/2019 do Ministério da Cidadania;

b) Cadastrada na Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (SENAD), em 25 de abril de 2002, de 
acordo com a Portaria n. º 04, de 13 de novembro de 2000, publicada no Diário O�cial da União, de 
14 de novembro de 2000.



programa
Educação Continuada - EC

        O Programa de Educação Continuada (EC) foi criado em 1995 com o objetivo de difundir 
conhecimentos sobre a dependência química junto às Comunidades Terapêuticas e outras 
modalidades de atendimento, atendendo assim a demanda da sociedade civil e também dos órgãos 
públicos na formação quali�cada de pessoas que atuam direta ou indiretamente na política pública 
sobre drogas.

        A partir de 2001 a EC passou a ter sua identidade fortalecida, com a realização de eventos 
periódicos e continuados, motivada pelas novas orientações de procedimentos e exigências 
mínimas de funcionamento para o segmento de comunidade terapêutica, oriundas da Resolução 
RDC-101 de 2001 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e atualmente da ANVISA - 
RDC 029 de 2011, tornando-se referência na formação de pro�ssionais e voluntários que atendem 
pessoas afetadas pelas drogas.

        São realizados cursos livres, treinamentos, seminários, fóruns (próprios), bem como, cursos de 
extensão e pós-graduação Lato Sensu em Dependência Química e Comunidade Terapêutica, em 
parceria com a Faculdade Luterana de Teologia (FLT). Até 2019, a prioridade era realizar as 
capacitações na modalidade presencial, para gerar a comunicação interpessoal e networking entre 
os participantes.

        No ano de 2020, frente à pandemia da COVID-19, iniciou-se a estruturação de novas 
metodologias de ensino, adaptando a Educação Continuada ao cenário atual. Atualmente, os cursos 
e seminários além de ofertados de forma presencial, onde e quando possível, estão sendo realizados 
também de forma online, com aulas ao vivo e interação com os professores. Também estruturamos 
alguns cursos e seminários especí�cos no formato EAD, com aulas gravadas e disponibilizadas na 
plataforma Hotmart.

4.1 Objetivo Geral
        
        Aperfeiçoar e quali�car pro�ssionais que 
trabalham em comunidades terapêuticas, lideranças 
e voluntários de grupos de apoio e mútua-ajuda, 
órgãos públicos e privados, e outros segmentos, a 
partir da visão cristã de ser humano integral, 
formando multiplicadores sociais nas áreas de 
prevenção, acolhimento, tratamento e reinserção 
social, para o atendimento de pessoas dependentes 
de substâncias psicoativas e seus familiares. 



programa
4.2 Objetivos Especí�cos

A) Oferecer aos participantes dos cursos uma visão global, atualizada e baseada em evidências 
cientí�cas sobre a dependência química e a partir da visão cristã de ser humano integral;

B) Quali�car diferentes públicos-alvo a  atuarem  junto  às  Comunidades Terapêuticas, Grupos de 
Apoio e Mútua Ajuda, Igrejas e outros serviços públicos ou privados de atenção e cuidados a 
pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência do álcool e outras drogas e 
seus familiares;

C) Capacitar para a implantação e implementação de atividades/projetos junto às Comunidades 
Terapêuticas, incluindo a utilização das atividades terapêuticas recreativas; de desenvolvimento da 
espiritualidade; de promoção do autocuidado e da sociabilidade; de capacitação, de promoção da 
aprendizagem, formação e as atividades inclusivas no processo de acolhimento, tratamento e a 
execução e/ou melhoramentos na condução dos processos de trabalhos;

D) Capacitar para a intervenção nas esferas políticas, em particular na Política de Assistência Social e 
da Política sobre Drogas;

E) Promover um espaço de troca de informações, experiências, discussões e análises das Políticas 
Públicas, Legislações Estaduais e Federais e/ou outras resoluções e normativas;

4.3 Público-alvo

Diretores, colaboradores, voluntários e lideranças 
de comunidades terapêuticas, de grupos de apoio 
e mútua ajuda e igrejas;

Pro�ssionais da área técnica (formação de nível 
técnico ou superior);

Comunidade acadêmica e segmentos a�ns que 
atuam nas áreas de prevenção, acolhimento, 
tratamento e reinserção social de pessoas com 
transtornos decorrentes do uso, abuso e 
dependência do álcool e outras drogas e seus 
familiares.



4.5 Atividades 2020

        Como será apresentado adiante, a oferta de cursos e outras capacitações foi fortemente 
impactada pela pandemia da COVID-19.

        Os cursos e seminários foram ofertados seguindo um cronograma previamente elaborado, 
considerando a demanda advinda do público de interesse. A tabela a seguir apresenta, de forma 
sucinta, a distribuição dos cursos realizados em 2020, bem como o número total de pessoas 
capacitadas. Salientamos que como resultado das atividades executadas diretamente pela EC da 
Cruz Azul durante o ano foi possível realizar: 04 cursos/seminários/fórum e 02 capacitações no 
formato EAD nas áreas de prevenção, tratamento e reinserção social, para um público de 226 
pessoas, integrando os principais programas de atendimento da Cruz Azul na formação continuada. 
As aulas do Curso de Coordenador e Monitor de Comunidade Terapêutica a serem lançadas em 2021, 
também no formato EAD, já estão em processo de construção. Também estão sendo preparadas 
novas capacitações para disponibilizar no Hotmart.



Cursos e Seminários
Realizados
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Pessoas Capacitadas
Diretamente

1100

825
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275
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4.6 Depoimentos

      
 Elaboração de Projetos Sociais e Captação de Recursos - online

“Boa tarde! Gostei bastante, me deu clareza no que se têm que fazer para conseguir os recursos na 
CT. Sou assistente social e realmente concordo com o preletor do curso que se têm que ter um 

tempo de dedicação aos estudos e busca ativa da mesma”



Curso Coordenador e Monitor de Comunidade Terapêutica e Dependência

“Toda palestra é importante p/o conhecimento humano, apesar de ter conhecimento dos temas 
ampliei os meus conceitos. Vasta experiência trocada além de palestrantes bem comunicativos, 

capacitados e com moral no que falava”.

Seminário "Triagem e Acolhimento em Comunidade Terapêutica" – EAD HOTMART

“Excelente conteúdo: Objetivo e completo”.
“Gostei muito, foi muito bom não travou os vídeos e o conteúdo muito bom”.

4.7 Recursos Humanos Envolvidos

 A equipe do programa de Educação Continuada é composta por 02 (dois) pro�ssionais 
diretamente vinculados à equipe executiva, que dão apoio executivo e logístico aos cursos 
oferecidos, e 01 (uma) pessoa contratada para o telemarketing, que oferece capacitações 
diretamente ao público-alvo e fornece apoio executivo e logístico aos cursos oferecidos.

 O corpo docente possui mais de 10 (dez) professores, atuando nos cursos livres e de 
extensão. O curso de Pós-Graduação em Dependência Química com ênfase em Comunidade 
Terapêutica, Prevenção, Saúde Mental e Grupos de Apoio e Mútua Ajuda é composto por um corpo 
docente de mais de 20 (vinte) professores vinculados à Faculdade Luterana de Teologia (FLT) e à Cruz 
Azul no Brasil, todos com nível em Doutorado, Mestrado e Especialização.



          Implantar e acompanhar a formação de Grupos de Apoio e Mútua Ajuda, bem como assessorar 
e qualificar as lideranças dos mesmos para a atuação em reuniões de apoio e mútua ajuda e visitas a 
dependentes e familiares, possibilitando aos dependentes do álcool e outras drogas, familiares e 
comunidade em geral apoio e orientação referente ao uso, abuso e dependência dessas substâncias.

5.1.2 Objetivos especí�cos

A) Promover um ambiente de apoio mútuo, compartilhar de experiências e escuta para o
público-alvo; 

B) Oferecer apoio, ajuda e esperança por meio da espiritualidade alicerçada na visão de ser humano 
integral e de princípios e valores cristãos;

C) Fortalecer a comunicação entre a família e o dependente de SPAs, oferecendo um espaço de 
percepção da dinâmica familiar (disfuncionalidade do grupo familiar, inversão de papéis, instabilida-
de funcional, etc.); 

D) Possibilitar um espaço semanal de vivência compartilhada, livre de drogas, de prevenção, reinser-
ção social, prevenção da recaída e reflexão; 

E) Promover a busca da abstinência e a mudança do estilo de vida;

F) Estimular a manutenção da sobriedade aos dependentes de SPAs; 

G) Elucidar questões relacionadas ao uso, abuso e dependência do álcool e outras drogas e outras 
decorrentes desta e informar sobre a rede de serviços disponível.

Grupos de Apoio e Mútua Ajuda
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Adultos



5.1.3 Público-alvo

Facilitadores que atuam nos Grupos de Apoio e Mútua Ajuda.  
Adultos dependentes do álcool e outras drogas, seus familiares, amigos e a comunidade em geral.

5.1.4 Metodologia

 O programa de atendimento de Grupos de Apoio e Mútua busca atuar na formação 
continuada e assessoria direta às lideranças dos grupos formados, por meio de materiais instrutivos, 
visitas pessoais e orientações técnicas e terapêuticas para a continuidade de cada grupo de apoio 
formado, bem como alcançar a sustentabilidade do programa, de modo a assegurar que as ações 
realizadas sejam permanentes.

 Os Grupos de Apoio e Mútua Ajuda Cruz Azul têm como características principais o diálogo 
franco, a troca de experiências e a integração entre pares, de pessoas dependentes de álcool e outras 
drogas, seus familiares e amigos. A ajuda mútua é o princípio básico, a abstinência é o alvo, e a fé em 
Jesus é o alicerce sobre o qual se constroem as ações dos grupos. 

 As reuniões são gratuitas e anônimas, lideradas por pessoas formadas nos cursos da Cruz 
Azul e são abertas para toda a comunidade. Acontecem semanalmente em espaços cedidos por 
igrejas ou outros ambientes comunitários.

 Com uma abordagem que envolve as necessidades emocionais, psicológicas e espirituais de 
pessoas que têm problemas com álcool e outras drogas, bem como seus familiares.

5.1.5 A Rede de Grupos de Apoio Adultos e Mútua Ajuda em 2020

 O ano de 2020 foi muito desa�ador para a Cruz Azul como um todo. Na área de grupos de 
apoio houve um grande período de suspensão das reuniões semanais, que ocorrem 
presencialmente, e mesmo com o mundo se adaptando às reuniões online, praticamente 100% dos 
grupos necessitou aguardar meses para o cenário melhorar, uma vez que a maioria dos participantes 
não tem acesso à internet no lar e equipamento de qualidade para conectar-se assiduamente de 
forma online.

 Mas apesar deste cenário, e consequente inatividade de alguns grupos, outros novos grupos 
surgiram, a partir dos esforços da equipe executiva da área, somado ao empenho dos líderes 
voluntários.

 Em 2019 �nalizamos com 108 grupos de apoio adultos ativos distribuídos em todo o 
território nacional e, em 2020, �nalizamos com 99 grupos ativos. 
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Total Grupos Ativos

2018

108
94 99

2019 2020



 Em 2020, foram formados 14 novos grupos e suspensos 23, cuja redução teve como re�exo 
direto a pandemia da COVID-19. Os grupos estão localizados em cinco estados: Santa Catarina, 
Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Ceará.

 Em 2020, os grupos ativos, realizaram, por meio de seus facilitadores, o total de 2.357 (duas 
mil, e trezentas e cinquenta e sete) reuniões, onde participou um público de 1.084 (um mil e oitenta 
e quatro) pessoas. Os participantes receberam apoio e suporte para o viver cotidiano tanto para si, 
como para seus familiares. As reuniões são semanais e a frequência nas reuniões resultou em 28.528 
(vinte e oito mil e quinhentos e vinte e oito) participações no ano. 

 São mais de 28 mil oportunidades dadas à rede de grupos de apoio e mútua ajuda da Cruz 
Azul de impactar e ajudar a melhorar a vida de dependentes e de seus familiares que buscaram 
atendimento nos grupos durante o ano. 

 A média de participação nos grupos da rede foi de 12 (doze) participações de dependentes 
químicos e familiares por reunião semanal.

Grupos novos e suspensos em 2020

Novos

23
14

Suspensos

Número total de Reuniões

2018

4.0263.304 2.357

2019 2020

Número total de Participações

2018

76.645
39.755 28.528

2019 2020

“O grupo de apoio para mim é minha família, se eu não venho na reunião, está me faltando algo,
eu não posso deixar de vir na reunião” (relato participante de grupo).



Abaixo, apresentamos a distribuição das participações por sexo:

E também a distribuição por vínculo: dependente e familiar de dependente:

Participantes por sexo (semanal)

Homens  Mulheres

Participantes Dependentes (semanal)

2018

816

553 604

2019 2020

Participantes Familiares (semanal)

2018

675

532 476

2019 2020

“Que o grupo de apoio continue �rme no seu propósito e consiga continuar atender às demandas
e que as pessoas que não vieram mais durante a pandemia possam retornar” (relato participante de grupo).



           Para 2021, a equipe executiva da área de grupos de apoio e de sua liderança voluntária, tem a 
tarefa de inovar, e motivar cada vez mais os facilitadores, para que os grupos se consolidem, 
permaneçam ativos, reativem os suspensos e busquem parcerias para o surgimento de novos 
grupos.

           A rede de grupos ativos �nalizou o ano com o apoio de 376 (trezentos e setenta e seis) 
voluntários facilitadores, na realização das reuniões semanais, visitas aos familiares e usuários, dando 
total apoio às famílias e aos usuários que frequentam as reuniões.

           Estes facilitadores de grupo são acompanhados pelos assistentes de grupos de apoio da Cruz 
Azul, líderes facilitadores e multiplicadores, estes dois últimos voluntários. Essa liderança voluntária 
é capacitada pela equipe executiva da Cruz Azul.

           Con�ra no próximo tópico as atividades realizadas em 2020 pela equipe executiva da área de 
grupos de apoio da Cruz Azul.

5.1.6 Assessoria à Rede de Grupos de Apoio e Mútua Ajuda em 2020

                A equipe de colaboradores da Cruz Azul presta toda a assessoria necessária à equipe de líderes 
e facilitadores voluntários, por meio de capacitações, treinamentos, visitas e encontros de lideranças, 
que acontecem de forma regional ou no próprio município onde o grupo está localizado ou, ainda, 
na sede da Cruz Azul no Brasil, em Blumenau, SC.  

        Neste trabalho, em todo o território nacional, a equipe executiva conta com o a atuação 
voluntária de multiplicadores. Esses multiplicadores presta assessoria aos líderes de grupos, 
intermediando o contato entre a equipe executiva da área e estes líderes ou facilitadores.

           Quanto às capacitações e treinamentos para as lideranças de grupos, realizados pela equipe 
executiva e multiplicadores, ocorreram um total de 23 (vinte e três) participações, presenciais e/ou 
online, que possibilitaram capacitar 338 (trezentas e trinta e oito) pessoas diretamente, com objetivo 
de desenvolverem atividades de apoio e mútua ajuda com os dependentes químicos e seus 
familiares nas reuniões de grupo.

Voluntários anual

2018

404

319
376

2019 2020

“Que mantenhamos as reuniões com qualidade; que possamos buscar
mais pessoas que precisam de ajuda; que a liderança se mantenha motivada”. (relato participante de grupo).



Número de Treinamentos

2018

26
20

23

2019 2020

Número de pessoas treinadas

2018

592

274
338

2019 2020

              Os treinamentos são importantes para a continuidade do trabalho de motivação e estímulo 
das lideranças atuantes. 

         A duração média de cada treinamento é de 16 horas/aula e normalmente as aulas são 
ministrados em �nais de semana, junto às entidades e igrejas. Todos os participantes são certi�cados 
pela Cruz Azul no Brasil.

               Con�ra alguns registros das capacitações realizadas pela área de grupo de apoio e 
mútua ajuda da Cruz Azul no Brasil.

CAPACITAÇÃO - FACILITADORES DE GRUPO DE APOIO E MÚTUA AJUDA – CHAPECÓ, SC

“Nos Grupos de Apoio não é possível gerarmos expectativas de resolutividade. Cada reunião é 
única, e os resultados são diversos e muitas vezes inesperados. A beleza do grupo está no 
aspecto terapêutico através do compartilhar das experiências, da escuta humanizada e do 
convívio entre os pares que possuem os mesmos problemas no contexto da dependência 

química” (relato participante de grupo).



CAPACITAÇÃO - FACILITADORES DE GRUPO DE APOIO E MÚTUA AJUDA – BLUMENAU, SC

CAPACITAÇÃO - FACILITADORES DE GRUPO DE APOIO E MÚTUA AJUDA – MARINGÁ, PR

Esta capacitação aconteceu nos dias 30 e 31 de outubro de 2020, nas dependências da sede da 
Cruz Azul no Brasil, no auditório Louis-Lucien Rochat, em Blumenau, SC. 

CAPACITAÇÃO - FACILITADORES DE GRUPO DE APOIO E MÚTUA AJUDA – MARINGÁ, PR

Esta capacitação aconteceu nos dias 30 e 31 de outubro de 2020, nas dependências da sede da 
Cruz Azul no Brasil, no auditório Louis-Lucien Rochat, em Blumenau, SC. 

CAPACITAÇÃO - FACILITADORES DE GRUPO DE APOIO E MÚTUA AJUDA – TERESINA, PI



DINÂMICA DE AULA

CAPACITAÇÃO - FACILITADORES DE GRUPO DE APOIO E MÚTUA AJUDA – CAMBÉ, PR

CAPACITAÇÃO - FACILITADORES DE GRUPO DE APOIO E MÚTUA AJUDA
SANTA MARIA, RS



CAPACITAÇÃO - FACILITADORES DE GRUPO DE APOIO E MÚTUA AJUDA – SÃO BORJA, RS

CAPACITAÇÃO - FACILITADORES DE GRUPO DE APOIO E MÚTUA AJUDA – SÃO BORJA, RS



TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES GRUPO DE APOIO E MÚTUA AJUDA 
FORTALEZA, CE

CAPACITAÇÃO - FACILITADORES DE GRUPO DE APOIO E MÚTUA AJUDA
ANANINDÉUA, PA



CAPACITAÇÃO – FACILITADORES DO GRUPO DE APOIO E MÚTUA AJUDA
CACIQUE KAINGANG - NOVA LARANJEIRAS, PR

CAPACITAÇÃO – FACILITADORES DE GRUPO DE APOIO E MÚTUA AJUDA
TRIBOS KAINGANG’S E GUARANIS - NOVA LARANJEIRAS, PR

“Eu quero externar minha gratidão por estar aprendendo a trabalhar com grupos de apoio e 
poder ajudar vidas” (relato participante de grupo).



CAPACITAÇÃO: FACILITADORES DE GRUPO DE APOIO - PAULISTA, PE
VOLUNTÁRIA MULTIPLICADORA DA REDE CRUZ AZUL NO BRASIL – ESMERALDINA SANTANA 

CAPACITAÇÃO FACILITADORES DE GRUPO DE APOIO EM TERESINA, PI
VOLUNTÁRIO MULTIPLICADOR DA REDE CRUZ AZUL NO BRASIL – MÁRCIO ROCHA GUIMARÃES

CAPACITAÇÃO FACILITADORES DE GRUPO DE APOIO EM FORTALEZA, CE
VOLUNTÁRIO MULTIPLICADOR - REDE CRUZ AZUL NO BRASIL – JOÃO MARIA ALBURQUERQUE



 A maioria dos treinamentos relatados ocorreu por meio de parcerias com a Secretaria 
Nacional de Prevenção e Cuidados às Drogas - SENAPRED, na execução do Projeto 047254/2019.

 O referido projeto, visa à ampliação e criação de Grupos de Apoio e Mútua Ajuda, com 
estratégias de prevenção ao uso de álcool e outras drogas por meio da criação de novos grupos de 
apoio e mútua ajuda, prioritariamente em municípios fronteiriços e prioritários para o Programa 
Nacional de Enfrentamento a Criminalidade Violenta do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
em cidades próximas à comunidades Indígenas e em municípios da região Norte e Nordeste do país.

 Devido à pandemia da COVID-19, muitas capacitações, reuniões, visitas e encontros 
regionais propostos pelo projeto e programados para ocorrer presencialmente, foram adaptadas e 
aconteceram de forma online possibilitando à equipe cumprir com as metas propostas.

CAPACITAÇÃO ONLINE - FACILITADORES DE GRUPO
DE APOIO E MÚTUA AJUDA PAULISTA, PE

CAPACITAÇÃO ONLINE - FACILITADORES DE GRUPO DE APOIO E MÚTUA AJUDA
TOBIAS BARRETO E ARACAJU, SE



 Anualmente a equipe executiva também organiza, com a ajuda da liderança voluntária, 
encontros estaduais com os facilitadores de grupos de apoio.

 A interação entre os participantes nestes encontros, traz, para a equipe de voluntários 
facilitadores, enriquecimento em diversos aspectos, sobretudo na área técnica, com as palestras, em 
nível teórico e prático, dos professores convidados. As palestras abordam assuntos relativos à família, 
grupo de apoio, etc. Para �ns de atividades práticas, são realizadas o�cinas, que fazem parte das 
capacitações propostas no encontro.

 Além do projeto já mencionado, em parceria com a SENAPRED e iniciado em janeiro de 
2020, a equipe �nalizou em abril de 2020 o Projeto 029698/2018, que teve início em abril de 2019, 
originado de uma emenda parlamentar, com ênfase em algumas microrregiões da Região Sul do 
Brasil. O projeto foi �nalizado com 100% (cem por cento) das metas cumpridas (ações, atividades e 
eventos), sendo que algumas superaram as expectativas.

ENCONTRO ESTADUAL – RIO GRANDE DO SUL 
VOLUNTÁRIOS FACILITADORES DE GRUPOS DE APOIO E MÚTUA AJUDA



 Nos estados e municípios em que havia liberação para a realização de encontros presenciais, 
eles aconteceram neste formato. Presencialmente, tivemos a adesão de algumas lideranças e dos 
assistentes de grupo de apoio de outros estados. 

 A Cruz Azul no Brasil, prioriza estes encontros com as lideranças de vários grupos de apoio 
de outras cidades, aproveitando este momento para trocas de experiências entre os diversos grupos.

ENCONTRO ESTADUAL – SANTA CATARINA
VOLUNTÁRIOS FACILITADORES DE GRUPOS DE APOIO E MÚTUA AJUDA

ENCONTRO ESTADUAL – PARANÁ
VOLUNTÁRIOS FACILITADORES DE GRUPOS DE APOIO E MÚTUA AJUDA



 E, além de todos os treinamentos, capacitações e encontros estaduais aplicados, a equipe 
realizou visitas a estas lideranças, mantendo o vínculo e fortalecendo a rede. 

Número de visitas 2020

2018

438
423

351

2019 2020

VISITA - ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO
A MULTIPLICADOR - BREVES, PA

“Entre meados de março e agosto, tivemos uma paralização das reuniões, por conta da 
pandemia e, principalmente, por cuidado e respeito aos participantes que se enquadravam no 

grupo de risco. Mas pudemos observar que a procura se intensi�cou, devido aos problemas 
emocionais que o isolamento social, resultado da própria pandemia, acabaram gerando. Neste 
período, disponibilizamos grupos online, que ajudou um pequeno número de pacientes. Mas 
infelizmente, devido à faixa etária, muitos ainda se veem limitados e não têm intimidade e/ou 

facilidade para lidar com a tecnologia. Por isso, seguindo todas as medidas de segurança 
exigidas, em agosto retornamos os grupos presenciais” (relato participante de grupo).

“Acho que a palavra seria Reinventar...voltar ao normal não irá... então vamos nos capacitar e 
continuar nosso trabalho da melhor forma que pudermos, não nos esquecendo que o 

construtor é o Senhor!!” (relato participante de grupo). 



            Para apoiar os voluntários no dia a dia, são enviados materiais de auxílio para o e-mail dos 
líderes de Grupos de Apoio. Ocasionalmente estes materiais também são disponibilizados nos 
grupos virtuais das lideranças ou mesmo nas redes sociais pessoais dos coordenadores que não 
possuem endereço de e-mail. A cada quinzena um dos Assistentes de Grupos de Apoio da Cruz Azul 
é encarregado da elaboração de um novo material que servirá de auxílio aos Líderes e Facilitadores 
de Grupos de Apoio e Mútua Ajuda.

          Além disso, os líderes usufruem gratuitamente do auxílio de dois livros, o primeiro com 52 
roteiros para reuniões, intitulado "Reflexões para Grupos de Apoio", e um exemplar do "Manual de 
Grupos de Apoio Mútua Ajuda Cruz Azul", publicado pela Cruz Azul no Brasil, e lançado no ano de 
2018. A Cruz Azul no Brasil fornece gratuitamente um exemplar destas duas publicações para cada 
Grupo de Apoio da rede.

             Além de todas as capacitações, treinamentos, encontros estaduais e visitas, presenciais e 
online, que são de grande importância para os nossos voluntários, em 2020, foi preciso ir além. E, 
conforme demanda, foram iniciadas, de forma online ações diferenciadas, conforme demonstra o 
�ayer abaixo.

           Em novembro de 2020, foi dado início a uma série de “lives” para falar sobre a IMPORTÂNCIA 
DOS GRUPOS DE APOIO NA BUSCA DA ABSTINÊNCIA!

           Nessas lives, conta-se com a participação de 4 (quatro), convidados importantíssimos para o 
trabalho de grupos de apoio da rede Cruz Azul no Brasil.

LANÇAMENTO DA SÉRIE DE LIVES “A IMPORTÂNCIA DOS
GRUPOS DE APOIO NA BUSCA DA ABSTINÊNCIA”

“Queremos fortalecer nosso trabalho com apoio da secretaria de Saúde local, divulgar mais o grupo 
(escolas e empresas) já que o grupo iniciou há pouco tempo, sentimos que ainda falta divulgação. E o 

nosso desejo maior é celebrar a caminhada na sobriedade de muitas pessoas juntamente com suas 
famílias” (relato participante de grupo).



• Prof. Me. MARIA ROSELI ROSSI AVILA – Assistente Social. Especialista em 
Dependência Química e Comunidade Terapêutica. Doutoranda em 
Desenvolvimento Regional no Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Regional (PPGDR) da FURB, Blumenau, SC.

• Prof. Dr. ROLF ROBERTO KRÜGER. Teólogo. Professor efetivo da Faculdade 
Luterana de Teologia (FLT). Coordenador da Pós-Graduação em 
Dependência Química, Prevenção e Comunidades Terapêuticas. 
Coordenador do Ministério de Grupos de Apoio RENOVAR, São Bento do Sul, 
SC;

• Prof. ELIEL DANTAS – Pedagogo. Especialista em Dependência Química e 
Comunidade Terapêutica. Cofundador e Vice-presidente da Associação 
PARA Vida Sem Drogas, Curitiba, PR;

• Pr. Manfred Gumbel – Teólogo. Fundador do Centro de Recuperação Vida 
Nova – CERVIN, Rolândia, PR;

           A primeira live ocorreu em novembro de 2020, destacando o “Desenvolvimento da Resiliência” 
como fator de importância na manutenção da abstinência. As demais estão previstas para 
acontecerem em março de 2021 com o tema “Grupo de apoio, instrumento efetivo na manutenção 
da abstinência”, em abril, com o tema que abordará “A importância da participação da família nas 
reuniões de grupo de apoio”, e em junho com o tema que abordará “O processo de escuta no grupo 
de apoio”.

           Outra ação foi a criação do grupo na página do Facebook da Cruz Azul denominado “Grupo de 
Apoio Cruz Azul – Home O�ce, proporcionando um espaço virtual online, de apoio e mútua ajuda 
da Cruz Azul no Brasil para interação entre os facilitadores, lideranças e multiplicadores da rede. , 
proporcionando aos nossos O grupo visa proporcionar aos participantes um espaço online, de 
interação, aproximação e troca de informações sobre a dependência química e outras temáticas 
inerentes ao tema. No grupo, a equipe executiva tem a oportunidade de interagir e dialogar com os 
participantes.  com os voluntários, Mais um cuidado especial para com a rede.



Por �m, apresentamos, no quadro abaixo, os números das ações realizadas pela área de grupos de 
apoio e mútua ajuda da instituição.

5.1.6 Depoimentos

              Abaixo as palavras de uma das multiplicadoras voluntárias da Cruz Azul na assessoria aos 
líderes e facilitadores de Grupos de Apoio e Mútua Ajuda. Esta assessoria consiste em capacitações, 
encontros e reuniões com lideranças locais, no desbravamento de novas frentes de trabalho e na 
ampliação da rede de Grupo de Apoio e Mútua Ajuda Cruz Azul no Brasil.

“Meu nome é Albélia Oliveira de Araújo. Sou Cristã, 
pro�ssão Assistente Social. Minha atuação é em 
Comunidade Terapêutica.

  Agradeço a Deus, primeiramente, pela oportunidade de 
ser multiplicadora de GA da Rede Cruz Azul no Brasil no 
meu estado, aqui no Pará. Em especial, no município de 
Ananindeua, PA.

       Ser multiplicadora é um privilégio e um desa�o ao 
mesmo tempo. O privilégio de poder oportunizar que 
pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, que não 
querem e não podem passar por acolhimento em 
Comunidade Terapêutica, sejam acolhidas e cuidadas 

MULTIPLICADORA VOLUNTÁRIA
ALBÉLIA OLIVEIRA DE ARAÚJO



juntamente com suas famílias no Grupo de Apoio e Mútua Ajuda, na busca da abstinência e no 
desenvolvimento da espiritualidade, conhecendo Jesus Cristo, sendo que este, é o princípio de tudo. 
Outro desa�o, é convencer líderes das instituições a serem parceiros neste projeto.

  Pela graça de Deus, já temos um Grupo de Apoio e Mútua Ajuda, com a equipe de 8 pessoas 
capacitadas pela Cruz Azul no Brasil. Hoje a equipe de facilitadores está desenvolvendo o trabalho na 
Assembleia de Deus Cidade Nova, Ananindeua – PA, no Grupo de Apoio Cruz Azul Mãos que 
Acolhem. 

  Em breve estaremos capacitando outros grupos, e outras instituições se tornarão parceiras da Cruz 
Azul no Brasil. Obrigada rede Cruz Azul no Brasil, pela con�ança.”

         Promover um espaço de acolhida e orientação para crianças e adolescentes afetados pelo uso, 
abuso ou dependência de drogas dos pais e/ou familiares, como estratégia de prevenção e 
atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social e de risco; capacitar facilitadores e 
proporcionar suporte através de assessoria e fornecimento de material de apoio necessário às 
atividades de grupos de apoio kids e teens na região Sul e Nordeste bem como em outras regiões do 
Brasil.

5.2.2 Objetivos especí�cos

• Capacitar as lideranças para o desenvolvimento das ações necessárias para a implantação,  
manutenção e ampliação dos grupos de apoio kids e teens;

•  Assessorar, acompanhar e orientar, de forma sistemática, as lideranças dos grupos de apoio kids e 
teens.

5.2.3 Público Alvo

         Crianças e pré-adolescentes, de 05 até 11 anos, e adolescentes provenientes de contextos de uso 
e abuso de substâncias psicoativas e de fragilidade e vulnerabilidade sociofamiliar.

5.2.4 Metodologia

         Os trabalhos acontecem por meio de encontros semanais em espaços livres de drogas, 
sociointerativos, lúdicos, de acompanhamento, apoio e prevenção, alicerçados na visão de ser 
humano integral, de princípios e valores cristãos.

“Eu tenho que agradecer muito ao grupo de apoio, agradecer aos coordenadores, agradecer a Cruz Azul 
por eu ter aprendido muitas coisas boas, voltar pra sociedade, voltar a ter o meu novo emprego, voltar a 

ser um homem de verdade [...]”  (relato participante de grupo).

Kids e teens



              A primeira capacitação ocorreu no dia 29 de fevereiro de 2020, nas dependências da Igreja 
Presbiteriana Independente, na cidade de Florianópolis/SC, com a participação de 7 pessoas.

              A segunda capacitação ocorreu no dia 03 de outubro, em parceria com a Igreja Assembleia de 
Deus de Paulista/PE, contando com a participação de 13 pessoas.

              As reuniões duram cerca de 1 hora e 30 minutos (ou, em alguns casos, enquanto durar a 
reunião do grupo de apoio de adultos, que acontece paralelamente). Os grupos de apoio kids e teens 
oferecem um espaço que objetiva o cuidado e amor para com a criança e adolescente, em 
cumprimento à ordem de Jesus que disse: deixai vir a mim os pequeninos!

5.2.5 Atividades 2020

                  As atividades desenvolvidas pela equipe executiva focada nos grupos de apoio kids e teens 
e pelos líderes e voluntários, que atuam à frente destes grupos de apoio, foi atingida mesmo em 
meio à situação decorrente da pandemia COVID-19.

             Estes grupos ocorrem com crianças e adolescentes e, no ano de 2020, todas as atividades 
presenciais ligadas a este público estavam suspensas. Também os grupos, em sua maioria, não 
puderam acontecer. Da mesma forma, neste ano, não houve a possibilidade de formar novos grupos 
de apoio kids e teens. Porém, há boas perspectivas para lugares que receberam capacitação em 
2020, para início de alguns grupos em 2021. 

         Do mesmo modo, as capacitações e visitas realizadas pela equipe foram afetadas pela 
necessidade de distanciamento e devido à inatividade dos grupos.

5.2.5.1 Capacitações

No ano de 2020 foram realizadas 4 capacitações, sendo duas online e duas presenciais.

Capacitação para Líderes

2018

8

4

20

2019 2020



              A terceira capacitação foi ministrada nos dias 09 e 10 de outubro, em parceria com a Igreja 
Batista Filadél�a do município de Tobias Barreto/SE, contando com a participação de 19 pessoas.

              Por �m, a quarta capacitação ocorreu na cidade de Joinville/SC no dia 22 de novembro, e 
contou com a presença de 11 pessoas, em parceria com a Missão Evangélica União Cristã (MEUC), do 
bairro Paranaguamirim.

Capacitação online realizada no dia 03 de outubro de 2020
em parceria com a Igreja Assembleia de Deus em Paulista/PE.

Capacitação online realizada no dia 22 de novembro de 2020 em
parceria com a Missão Evangélica União Cristã em Joinville/SC,

no bairro Paranaguamirim. 



5.2.5.2 Visitas

                  No ano de 2020 foram realizadas 39 visitas, sendo algumas online e outras presenciais.

5.2.5.3 Atividades Especiais

Grupo Kids online em Jaraguá
Foram realizadas três (3) atividades, de forma online com as crianças do Grupo de Apoio Kids PEAL 

Visitas aos Grupos e Lideranças

2018

73

39

156

2019 2020

Março: ocorreram duas (2) visitas no Piauí com o objetivo de organizar capacitações nas cidades de 
Teresina e Porto.

Nos meses de abril e maio não foram realizadas visitas por conta da pandemia.

Junho: foi realizada uma (1) reunião/visita online de apresentação do Projeto de Grupos de Apoio 
Mútua Ajuda da Cruz Azul no Brasil e, nesta mesma reunião, foram realizados encaminhamentos 
quanto a capacitação online para Grupos de Apoio KIDS/TEENS em Tobias Barreto/SE, com Sarah 
Williams.

Julho: foram realizadas duas (2) visitas/reuniões de forma online para alinhar e organizar 
capacitações para Grupos de Apoio KIDS/TEENS em Tobias Barreto/SE, com Sarah Williams.

Agosto: ocorreu uma (1) visita/reunião online de apresentação do projeto de Grupos de Apoio 
KIDS/TEENS com César Cardoso Oliveira, da MEUC Paranaguamirim, em Joinville/SC. E também 
foram realizadas vinte (20) visitas às famílias das crianças do Grupo de Apoio Kids PEAL Pomerode.

Setembro: foi realizada uma (1) visita/reunião online com a voluntária multiplicadora Esmeraldina 
Santana, de Recife/PE, onde foram dados encaminhamentos para a capacitação online para Grupos 
de Apoio KIDS/TEENS.

Novembro: realização de nove visitas, sendo uma online e oito presenciais. As visitas foram feitas às 
cidades de Joinville/SC, Balneário Camboriú/SC, Paulista/PE, Recife/PE, Jaboatão dos Guararapes/PE 
e Olinda/PE.



Jaraguá do Sul (SC), visto que as atividades da PEAL estavam paralisadas. Essas atividades foram 
intervenções de prevenção por meio de contação de histórias.

Grupo Kids online em Pomerode
Ocorreu uma 01 (uma) atividade, de forma online, com as crianças do Grupo de Apoio Kids PEAL 
Pomerode (SC). Esta atividade foi uma intervenção de prevenção que ocorreu por meio da contação 
de histórias.

Visitas às famílias das crianças do Grupo de Apoio Kids PEAL de Pomerode/SC
A equipe do PEAL de Pomerode realizou visitas a todas as famílias das crianças que fazem parte deste 
projeto. Estivemos presentes em 20 destas visitas.

Grupo de Apoio Kids online com crianças
do PEAL de Jaraguá do Sul/SC.

Visitas às famílias do Grupo de Apoio
Kids PEAL de Pomerode/SC.



Visitas às famílias do Grupo de Apoio
Kids PEAL de Pomerode/SC.

Esboço da história e ilustração da
nova série do Juninho/Azulinho.

Grupo de Apoio NV Kids
Ocorreu uma 01 (uma) atividade junto ao Grupo de Apoio NV Kids em Blumenau. O grupo não 
aconteceu durante o ano de 2020, mas organizou uma atividade de entrega de presentes de Natal 
para as crianças e adolescentes que fazem parte do grupo.

Elaboração de histórias para a série Juninho/Azulinho
Foram escritas novas histórias, em conjunto com o setor de Prevenção, para a série. Além da 
elaboração das histórias a equipe também elaborou um esboço das ilustrações.



Elaboração de ilustrações de histórias de Natal em parceria com o PEAL
O colaborador Rafael Klabunde auxiliou o PEAL na elaboração de ilustrações com a �nalidade de 
contar a história de Natal. Estas ilustrações foram acompanhadas da narração da história de Natal 
(feita por colaboradores do PEAL e pelas crianças). 

Auxílio na Live do Acampamento Keep Calm
Devido a situação da pandemia não foi possível realizar o acampamento Keep Calm em 2020, porém 
a equipe organizadora decidiu realizar uma Live com a �nalidade de desa�ar adolescentes a serem 
abstinentes. A equipe do setor de Grupos de Apoio KIDS/TEENS esteve envolvida neste evento.

Ilustração para capa da história de Natal em parceria com o PEAL.

Ilustração de uma das cenas da história de Natal em parceria com o PEAL.



Capacitação do Aplicativo Follow U
Foi realizado um treinamento para orientar e introduzir a equipe a respeito do uso do Aplicativo 
Follow U (aplicativo desenvolvido com a intenção e �nalidade de promover um acompanhamento a 
dependentes químicos).

Auxílios no setor de G.A Adulto
A equipe participou da organização e ministração de capacitações de facilitadores (de forma online 
e presencial) dos Grupos de Apoio Adulto. A colaboradora Júlia M. Dolla auxiliou nos treinamentos 
de multiplicadores de Grupos de Apoio Adulto e o colaborador Rafael Klabunde nas capacitações e 
eventos online (Lives).

5.3 Equipe Grupos de Apoio

A equipe da área de Grupos de Apoio e Mútua Ajuda da Cruz Azul é composta por 5 colaboradores:

Coordenador de Grupos de Apoio e Mútua Ajuda e Assistente/SC: Fábio Morástico Ramos;
Assistente de Grupos de Apoio e Mútua Ajuda/PR: Saulo Pereira Lima;
Assistente de Grupos de Apoio e Mútua Ajuda/RS: Edel Ristow;
Assistente de Grupos de Apoio e Mútua Ajuda Kids: Júlia Maira Dolla;
Assistente de Grupos de Apoio e Mútua Ajuda Teens: Rafael Klabunde.



programa

        O ano de 2020 trouxe grandes desa�os pessoais e pro�ssionais para as pessoas em todo o 
mundo. Para as ações desenvolvidas na área de prevenção não foi diferente. Para garantir a 
segurança das crianças e adolescentes atendidos diante do desconhecido vivenciado no último ano, 
as ações precisaram ser paralisadas e novas estratégias para entregar conteúdo, atender as 
demandas e dar suporte para os atendidos e suas famílias precisou ser articulada. 

         Para tanto, a área de prevenção atuou por meio de ações presenciais e online, compreendendo 
a realização de projetos anuais com demandas e públicos especí�cos, acampamentos, produção de 
vídeos informativos e materiais impressos, programas de rádio diário, capacitações, além de ações 
como rodas de conversa, teatros, monólogos, palestras e o�cinas.

         Ações contínuas de prevenção precisam fazer parte do cotidiano do público infanto-juvenil, ser 
intensivas e iniciar precocemente, com a �nalidade de tornar a tomada de decisões saudável, um 
conhecimento interiorizado e consciente.

Prevenção ao Uso e 
Dependência do Álcool e 

Outras Drogas



programa

vida

 Os trabalhos realizados pela área de Prevenção são integrantes de um esforço maior para 
assegurar que crianças, adolescentes e jovens sejam mais preparados para a tomada de decisões 
conscientes e menos vulneráveis a problemas relacionados ao uso de drogas e comportamentos de 
risco.

6.1 Objetivo Geral
        
          Proporcionar, manter e ampliar as atividades de prevenção, desenvolvendo habilidades sociais 
e de vida, oferecendo subsídios para o público re�etir sobre suas escolhas e atos, promovendo uma 
vida mais saudável, a partir de uma visão biopsicossocial e espiritual.

6.2 Objetivos Especí�cos

A) Promover e incentivar a qualidade de vida;

B) Estimular a abstinência do álcool e outras drogas;

C) Oferecer capacitação continuada para pro�ssionais das áreas técnicas, para a intervenção nas 
esferas políticas;

D) Instruir e repassar ferramentas à comunidade, órgãos públicos e privados na área de prevenção, 
tendo como ponto de partida a realidade social do grupo a ser atendido;

E) Informar e orientar a comunidade em geral quanto aos riscos do uso, abuso e dependência do 
álcool e outras drogas;

6.3 Público-alvo

A) Crianças, adolescentes e jovens; 

B) Adultos em risco para o uso/abuso de substâncias psicoativas;

C) Pro�ssionais que atuam direta ou indiretamente com a comunidade.

6.4 Metodologia

         As ações e intervenções de prevenção são desenvolvidos e realizados através da execução de 
projetos e programas conforme a seguir:



de 2020, as intervenções aconteceram via remota (online). Isso, o que intensi�cou o contato com os 
pais e responsáveis do público atendido, o que historicamente era uma di�culdade para essa 
proposta. 

Acampamento anual "Keep Calm"
atividade realizada anualmente que possui programação totalmente voltada para a promoção da 
vida e prevenção ao uso de drogas. Essa ação foi realizada através de LIVE no canal da Cruz Azul no 
Youtube.

Projeto Habita Kids
    atendimento de crianças de 7 a 12 anos, por 
meio de intervenções que respeitam a 
linguagem do público-alvo, sendo as ações 
desenvolvidas em condomínios residências 
(populares) em condição de elevada 
vulnerabilidade social. Para 2020, o projeto 
precisou ser �nalizado com ações online que 
promoveram a interação do público-alvo com 

seus familiares.

Serviços de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos – SCFV (06 a 15 anos) 

        Ação continuada para atendimento 
semanal de crianças, com foco nas questões 
relacionais e intervenções em grupo, 

vinculadas ao território. De abril a dezembro 

Bastidores da Live Keep Calm - Tema: Ultimato

Programa de rádio
Spots (mensagens de áudio com duração média de um minuto) diários sobre prevenção. Em 2020, 
atuamos em 3 (três) rádios (Blumenau: CBN, União; Curitiba: HCJB).



Programa de rádio
Spots (mensagens de áudio com duração média de um minuto) diários sobre prevenção. Em 2020, 
atuamos em 3 (três) rádios (Blumenau: CBN, União; Curitiba: HCJB).

Roda de Conversa
Conversa ou bate-papo a partir de dúvidas levantadas pelos adolescentes. Com participação ativa 
do público-alvo, essa metodologia possibilita proximidade e interação. Sendo ainda, uma ótima 
solução para escolas que não possuem auditório e as intervenções acontecem em sala de aula. 

Intervenções Coletivas
A equipe da Cruz Azul possui a experiência com a temática dependência química e tem o objetivo 
de fortalecer os envolvidos com informações e estratégias para superar as vulnerabilidades que os 
levaram, ou poderiam levar, ao uso e abuso de substâncias psicoativas.

Apresentações teatrais 
Por meio de apresentações lúdicas com temas que retratam a realidade cotidiana, confrontando o 
espectador com sua própria realidade social, pois o teatro ensina, diverte, orienta, conscientiza e 
possibilita uma releitura da situação social predominante, prevenindo, alertando e chamando a 
atenção para a re�exão sobre a própria vida.

Monólogos
Apresentações que proporcionam a mediação de temas teóricos para uma compreensão acessível 
aos diversos públicos. Permite que o processo de ensino e aprendizagem aconteça de forma 
tranquila e lúdica onde o mediador (professor) é o próprio personagem caracterizado. Pode ser 
oferecido para o público em geral.

Palestras educativas, motivacionais e preventivas
Esta atividade tem por objetivo motivar os ouvintes a se deparar com a possibilidade de mudança, 
da possibilidade de aprender algo novo, de transcender um conhecimento primário para um 
conhecimento novo, baseado em evidência cientí�ca. A partir deste conhecimento, mitigar a 
vulnerabilidade e fortalecer os vínculos com o novo, com o esperançoso e com a autonomia.

6.5  Recursos Humanos Envolvidos

 A equipe de prevenção é composta por cinco colaboradores contratados, e também possui 
contratações pontuais de pro�ssionais autônomos, que realizam ações conforme demanda e 
eventos especiais.



6.6 Atividades 2020



programa
Atendimento Psicológico

Individual

               Desde o início do ano de 2012 é oferecido o atendimento psicológico individual para o público 
adulto, efetuado por uma psicóloga especialista em dependência química, que atende por demanda 
espontânea na sede da entidade, dependentes e familiares, bem como de encaminhamentos da 
rede, principalmente de grupos de apoio e mútua ajuda. 

          Em 2019, para atender a demanda de crianças e adolescentes, foi contratada uma psicóloga 
especializada no atendimento do público infanto-juvenil, tendo em vista que são afetadas é um 
público atingido de forma direta e indireta pelo consumo e dependência do álcool e outras drogas 
dos pais, bem como o consumo próprio, em alguns casos.  

7.1 Objetivos

A) Acolher, orientar e acompanhar familiares de usuários ocasionais, abusivos e dependentes de 
substâncias psicoativas, em busca de auxílio, para lidar com seus queridos que se encontram no uso.

B) Acolher, orientar e acompanhar usuários dependentes de substâncias psicoativas, em busca de 
auxílio, para saírem do uso e para se manterem longe das drogas.

C) Acolher e orientar dependentes de substâncias psicoativas, que se encontram em abstinência, 
auxiliando-os na manutenção de sua sobriedade.

D) Acolher, orientar e acompanhar crianças e adolescentes, afetadas pelo consumo ou dependência 
de SPA dos pais ou responsáveis ou vivência em contexto de vulnerabilidade social, bem como pelo 
consumo ou dependência destas duas faixas etárias.

7.2 Público-alvo

A) Pessoas adultas que fazem uso de álcool e outras drogas ou dependentes destas, seus familiares 
ou responsáveis. 

B) Crianças e adolescentes, afetadas pelo consumo ou dependência do álcool e outras drogas dos 
pais ou responsáveis, ou vivência em contexto de vulnerabilidade social, ou pelo consumo ou 
dependência química destas duas faixas etárias.



programa 7.3  Recursos Humanos

 Psicóloga Ivone Kuhlmann – Pós-Graduada em Dependência Química e Saúde Mental 
pela FLT, em Psicopedagogia pela UTP, e Aperfeiçoamento em Neuropsicologia pela CEPE/UFPR;

 Psicóloga Samantha S. Tanioti – com Especialização em Terapia da Infância e 
Adolescência e Pós-graduada em Terapia Cognitivo-Comportamental.

7.4 Metodologia

 Atendimento individual, 01 (uma) vez por semana, ou a cada 15 (quinze) dias, conforme a 
necessidade, no período matutino, vespertino ou noturno. Cada atendimento tem a duração de 45 
(cinquenta) minutos a 01 uma hora.

7.5 Atividades 2020

 O número de atendimentos psicológicos também foi afetado pelo cenário vivenciado em 
2020, uma vez que houve inicialmente um tempo de suspenção dos atendimentos presenciais. 
Após a adaptação para os atendimentos online, autorizados pelo Conselho Regional de Psicologia 
(CRP) para adultos, muitos atendidos não quiseram a opção virtual ou não tinham internet ou 
equipamento eletrônico adequado.

 O número de crianças e adolescentes atendidos pela pro�ssional caiu consideravelmente. 
Quanto aos adultos, conforme demonstra a tabela, houve aumento da demanda, re�exo também 
da pandemia da COVID-19.

Abaixo detalhamento dos atendimentos efetuados.

2018

280

0

426
361

416

566

2019 2020

Adulto

Infanto Juvenil

“A minha experiência foi muito boa nas terapias, eu particularmente creio que é ponto muito importante na 
recuperação e restauração, desse inimigo tão feroz, que são as drogas. Meu processo foi dividido em 2 

períodos, o primeiro foi com relação a me moldar a nova caminhada sem as drogas, onde tratamos coisas 
mais voltadas ao cotidiano, entre hábitos lugares e pessoas. Isso foi necessário para estabelecer estratégias 

para me manter em sobriedade, e o segundo período, foi onde fomos mais a fundo, na raiz da minha 
drogadição, e também dos outros demais pontos entre falhas de caráter e aspectos que ainda me 

impediam de viver a plenitude de um vida em sobriedade”

(Depoimento homem, adulto, atendimento �nalizado em 2020).



programa
Programa de 

Assessoramento

           Atendimento individual, familiar e assessoramento institucional.

           A Secretaria Executiva da Cruz Azul, presta vários serviços à comunidade e às instituições na 
área de dependência química e familiar via telefone, e em alguns casos, via e-mail, MSN, WhatsApp. 

           Esse é um serviço de demanda espontânea sem critérios pré-estabelecidos para a inclusão. 
Assim, durante o contato, veri�cam-se as alternativas e possibilidades de atendimento. Os contatos, 
em suma maioria, são de familiares em busca de direitos e informações sobre: como lidar com o 
dependente, endereços de Comunidades Terapêuticas e Grupos de Apoio e Mútua ajuda, ou serviços 
da rede pública.

           A partir dos atendimentos realizados, são feitas orientações e vários encaminhamentos para a 
rede de grupos de apoio e mútua ajuda, comunidades terapêuticas, hospitais, pro�ssionais 
especializados, igrejas e demais serviços da rede socioassistencial e de saúde. A prestação de serviço 
que a secretaria executiva tem feito por e-mail, telefone e outras formas de comunicação atende às 
mais variadas localidades do Brasil, com preponderância de pessoas do município da sede, da região 
do vale do Itajaí.

           Além do atendimento familiar, a Cruz Azul também tem realizado o Assessoramento 
Institucional, no qual é proporcionada a orientação, assessoria e apoio a entidades, em sua maioria 
Comunidades Terapêuticas, �liadas ou não. As assessorias, apoios e orientações são realizados por 
meio da equipe de colaboradores da secretaria executiva e voluntários, e compreende o repasse de 
informações e orientações via telefone, e-mail, pessoalmente, realização de visitas às entidades 
�liadas, palestras e cursos realizados a partir das necessidades colocadas pelas entidades, grupos, 
lideranças e pro�ssionais/trabalhadores que atuam na política sobre drogas e outras políticas 
públicas.

8.1  Metodologia

O assessoramento prestado é realizado pela equipe da Cruz Azul no Brasil das várias áreas de 
atendimento, que realiza este serviço de forma paralela às atividades rotineiras de cada área, bem 
como voluntários da instituição. Quanto ao assessoramento institucional (de entidades), o mesmo é 
realizado em sua maioria pelo secretário geral e pelo presidente (de forma voluntária por este) da 

Cruz Azul no Brasil. 



programa 8.2  Objetivos

A) Informar sobre a rede de serviços disponíveis; 

B) Elucidar questões sobre a dependência química e outros assuntos transversais; 

C) Promover um canal de escuta, apoio e orientação;

D) Socializar informações sobre a dependência química e assuntos pertinentes;

E) Socializar e apoiar ações e projetos voltados à dependência química e ao terceiro setor, bem 
como informar e encaminhar aos serviços disponíveis;

F) Promover um espaço de discussão e informação, bem como fomentar a elaboração de políticas 
públicas voltadas à prevenção, tratamento e reinserção social de dependentes químicos;

G) Possibilitar maior interlocução entre entidades e demais pro�ssionais e trabalhadores 
interessados nos assuntos relacionados à dependência química, política de assistência social e 
outras políticas públicas;

H) Assessorar quanto à prevenção, tratamento e reinserção social;

I) Assessorar administrativa e juridicamente entidades �liadas e outras entidades, que atuam ou 
pretendem atuar na área de prevenção da dependência química, tratamento e reinserção, ou do 
Terceiro Setor, no processo de implantação, regularização e funcionamento, bem como na captação 
de recursos, gestão e formalização de parcerias.
 
J) Empoderar pessoas e instituições com conteúdos na área da política pública sobre drogas e do 
terceiro setor. 

8.3  Público-alvo

A) Pessoas dependentes de álcool e outras drogas, seus familiares e comunidade em geral, afetadas 
direta ou indiretamente pela dependência química, em busca de apoio e informações sobre 
prevenção, tratamento e reinserção social, além de pro�ssionais/trabalhadores envolvidos, 
proporcionando-lhes informações sobre rede de serviços, legislações e políticas públicas voltadas ao 
assunto.

B) Trabalhadores, pro�ssionais, gestores, lideranças de grupos e Instituições do Terceiro Setor que 
atuem ou pretendam atuar na área de prevenção, grupos de mútua ajuda, tratamento e reinserção 
social de dependentes químicos e nas demais políticas públicas.

C) Sociedade em geral, afetada direta ou indiretamente pelo álcool e outras drogas. 

VIDA



VIDA

8.4  Atividades 2020

Atendimentos presenciais

2018

126
29 38

2019 2020

Assessoramento Institucional

2018

395

534 536

2019 2020

54

Atendimentos não presenciais

2018

566
126

2019 2020

*Telefone, e-mail, WhatsApp, redes sociais, etc.

8.4.3  Orientação psicossocial e assessoramento online

Informações disponibilizadas via:
Site: www.cruzazul.org.br e;
Facebook:  www.facebook.com/cruzazulnobrasil.
Rádios: CBN (toda região do Vale do Itajaí e Alto Vale) Rádio União e Rádio Liberdade em Curitiba;

“Vocês são referência nessa área! Obrigado pelo trabalho prestado. Exemplo de humildade e 
pro�ssionalismo” (Robert Magalhães, de Uberlândia/MG).



programa
Defesa de Direitos

         Políticas Públicas sobre Drogas e Terceiro Setor

9.1 Objetivo Geral

         Proporcionar assessoramento técnico, administrativo, político (de construção de políticas 
públicas) e sobre legislação da política sobre drogas e do terceiro setor às entidades com atuação 
preponderante ou não na área de assistência social, de saúde e em outras políticas públicas, grupos 
e lideranças locais, organizações de usuários e movimentos sociais, quali�cação, fortalecimento e 
participação nos diversos espaços democráticos e articulação com a rede socioassistencial, com 
atenção especial à área do uso, abuso e dependência do álcool e outras drogas.

9.2 Objetivos Especí�cos

A) Contribuir ao fortalecimento da participação, autonomia e protagonismo de movimentos sociais, 
organizações e grupos populares e de usuários;

B) Mobilizar e organizar grupos e lideranças locais, por meio de sua articulação com a política de 
assistência social, saúde e outras políticas públicas; 

C) Subsidiar com informações a intervenção nas instâncias e espaços de participação democrática, 
nas diversas esferas de governo e de políticas públicas; 

D) Representar as entidades �liadas e outras junto as esferas governamentais, levando e articulando 
a reinvindicação destas.  

E) Apoiar fortalecer e capacitar entidades e organizações do Terceiro Setor, no que tange ao 
planejamento, captação de recursos, legislação, gestão, monitoramento, avaliação, oferta e 
execução de serviços, programas e projetos relacionados à sua atuação;

F) Contribuir na formulação implementação e avaliação da política de assistência social e de outras 

G) Promover políticas públicas inclusivas na área do uso, abuso ou dependência do álcool ou outras 
drogas, tanto na ótica do cidadão, das entidades sem �ns lucrativos, órgãos e serviços abrangidos 
por esta temática.



programa 9.3  Público-alvo

 Entidades e organizações com atuação preponderante ou não na área de assistência social, 
ou que desenvolvem serviços/programas/projetos em conformidade com a Resolução CNAS n° 109 
e demais políticas públicas, Comunidades Terapêuticas, grupos e associações diversas da sociedade 
civil; representantes, pro�ssionais e trabalhadores do SUAS, SUS ou SISNAD, de organizações 
governamentais e não governamentais, Conselhos; lideranças de grupos formais e informais, como 
Grupos de Apoio e Mútua Ajuda, religiosos, programas e projetos, serviços de convivência e 
fortalecimento de vínculos, entidades e associações de defesa de direitos e outros; pro�ssionais e 
entidades do Terceiro Setor que atuem ou pretendam atuar na área de defesa de direitos, prevenção, 
grupos de  apoio e mútua ajuda, tratamento e reinserção social de dependentes químicos, ou em 
outras políticas.

9.4  Ações desenvolvidas em 2020

 Como atividade continuada, foi dado seguimento ao trabalho de fortalecimento das 
comunidades terapêuticas, grupos de apoio e mútua ajuda, entidades de prevenção e reinserção 
social e outros serviços e seu reconhecimento pelo Governo Federal e por outros entes federados, 
bem como das entidades e movimentos do Terceiro Setor na política sobre o álcool e outras drogas, 
de assistência social, saúde e outras políticas públicas. Também foram feitas ações na esfera estadual, 
nos estados do Paraná e São Paulo, no último ano. 

 Foram feitos vários encaminhamentos e propostas levantadas em diversas reuniões e 
audiências realizadas ao longo do ano, representando as comunidades terapêuticas �liadas e outras 
entidades, bem como outras modalidades de atendimento, como rede de Grupos de Apoio e Mútua 
Ajuda, projetos de reinserção social, entidades de atuação na prevenção.

 Destaca-se que a Cruz Azul no Brasil integra a CONFENACT (Confederação Nacional de 
Comunidades Terapêuticas), fazendo parte da diretoria da mesma, ocupando a cadeira do secretário, 
com a participação ativa do colaborador Sr. Egon Schlüter, desde agosto de 2018, e o cargo de 
assessor de legislação e CEBAS (Certi�cado de Entidade Bene�cente de Assistência Social), com a 
participação ativa e voluntária de Rolf Hartmann, presidente da Cruz Azul no Brasil. 

9.5  Resultados alcançados em 2020

Edição da Cartilha Sanitária da SENAPRED sobre os cuidados no acolhimento nas CTs no período da 
pandemia do COVID-19. 

Decreto no 10.282/2020 que de�niu os serviços e atividades considerados essenciais na pandemia 
do COVID-19, incluindo as Comunidades Terapêuticas.

Lançamento do Programa Brasil Mais Empreendedor: curso para acolhidos em CTs à distância.

Edição e publicação da portaria nº 437, de 13 de julho de 2020, que estabelece parâmetros para o 
reconhecimento de organizações da sociedade civil como Centro de Referência em Dependência 
Química – CEREDEQ.



Aprovação e publicação da resolução nº 3, de 24 de julho de 2020, da regulamentação do 
acolhimento de adolescentes nas comunidades terapêutica. 

Complementação do Orçamento 2020 da SENAPRED, com a manutenção e renovação dos contratos 
de vagas de acolhimentos nas CTs, com edição da Portaria Fazenda/ME nº 24.211/2020 que libera 
adicionalmente R$ 20.600.000,00 para o orçamento 2020 da SENAPRED.

Portaria conjunta nº 4, de 22 de outubro de 2020, com orientação técnica conjunta para a atuação 
intersetorial e integrada entre a rede socioassistencial e as Comunidades Terapêuticas no 
enfrentamento da pandemia COVID-19 junto à população em situação de rua, usuária abusiva de 
álcool e outras drogas.

STF tira da pauta ação judicial que pede a descriminalização do porte e consumo de drogas, a partir 
da mobilização das comunidades terapêuticas e outras entidades. 

Congresso Nacional tira caráter de urgência e da pauta do plenário o Projeto de Lei no 399/2015, que 
prevê o plantio da maconha, fruto da mobilização contrária das CTs e de outras entidades da política 
sobre o álcool e outras drogas. 

Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas do Paraná decide que a regulamentação federal das 
Comunidades Terapêuticas é su�ciente, não necessitando criar novos requisitos e critérios, tendo 
com base a Nota Técnica elaborada pela Cruz Azul no Brasil. 

9.6  Principais Objetivos e Mobilizações Lideradas em 2020

A seguir os principais fatos e atividades realizadas pela Cruz Azul no Brasil, em conjunto com as 
demais Federações nacionais de Comunidades Terapêuticas (CTs), que integram a CONFENACT 
(Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas) na construção de políticas públicas sobre 
drogas. 

Continuidade do conveniamento de vagas pelo Governo Federal com as CTs, auxiliando as 
entidades a se habilitarem no edital de 17/2019, e a busca de recursos orçamentários para 
a respectiva contratação de vagas. 

Elaboração de propostas de resolução para a regulamentação do acolhimento e tratamento 
de adolescentes em comunidades terapêuticas, com realização de reuniões presenciais em 
Brasília e online, para aprovação desta regulamentação pelo CONAD, que aconteceu dia 
24/07/2020.

Mobilização, articulação e colaboração para normatização do acolhimento de moradores 
de rua durante a pandemia da COVID-19;

Mobilização, articulação e elaboração de conteúdos, artes, vídeos, e publicações em redes 
sociais, contra a PL no 399/2015 que objetiva liberar o plantio da maconha. 

Mobilização, articulação e elaboração de Notas Técnicas sobre regulamentação estadual da 
modalidade de comunidade terapêutica nos estados do PR e SP.



Principais Atividades Realizadas em 2020

Janeiro: 

Elaboração de Nota de Repúdio contra a apologia ao consumo de maconha por uma grande 
emissora de TV, onde num programa nacional uma cantora cantou ao vivo uma música enaltecendo 
o consumo desta droga.

Retiro e Reunião da Diretoria e Assessores da CONFENACT em Guaratinguetá/SP, junto às 
dependências da rede de CTs Fazenda da Esperança, participando pela Cruz Azul Rolf Hartmann, 
tendo como tema central a regulamentação do acolhimento de adolescentes nas CTs;

Fevereiro:

Mobilização pela manutenção, continuidade do atual ministro do Ministério da Cidadania, 
considerando o per�l e o envolvimento histórico do mesmo na construção da atual política sobre 
drogas. 

Entrevista dada pelo presidente da Cruz Azul no Brasil, Sr. Rolf Hartmann, ao Observatório Brasileiro 
de Informações sobre Drogas (OBID), do Ministério da Cidadania.

Participação e palestra (de Sr. Rolf Hartmann) no FÓRUM PERMANENTE DE MOBILIZAÇÃO CONTRA 
AS DROGAS, organizado pelo Governo Federal em Brasília, dia 12/02/2020. 

Realização de campanha nas redes sociais, dia 18 de fevereiro - Dia nacional do combate ao 
alcoolismo. 

Elaboração, discussão e articulação de texto da Resolução para regulamentação do acolhimento de 
adolescentes em CTs.

Reunião com o COMAD de Gaspar, reunião com vice-prefeito de Gaspar e com a Câmara Técnica de 
Segurança de Gaspar sobre construção do Plano Municipal sobre Drogas no município - Sr. Egon 
Schlüter e Sra. Gabriela Schacht Camargo.   

Março:

Divulgação e contatos com CTs sobre prazo para entidades encaminharem documentos para 
habilitação ao edital no 17/2019 da SENAPRED.

Divulgação nas redes sociais orientações e cuidados em relação a COVID-19 voltado para as CTs e 
outras entidades. 

Articulação junto ao Governo Federal para medidas de apoio para as CTs e entidades manterem suas 
equipes de colaboradores, para serem incluídas dentro do Plano Emergencial Nacional (Medida 
Provisória nº 927). 



Articulação e mobilização junto ao Governo Federal para as CTs e outras entidades de promoção da 
saúde serem consideradas serviços essenciais na pandemia, sendo contemplado com o Decreto no 
10.282/2020. 

Elaboração, discussão e articulação de minuta de texto da resolução para regulamentação do 
acolhimento de adolescentes em CTs. 

Reunião com gestor do FREMAD (COMEN BLUMENAU) sobre a política sobre drogas, em parceria 
com entidades.

Abril

Elaboração, discussão e articulação de texto de 
minuta de Resolução para regulamentação do 
acolhimento de adolescentes em CTs.

LIVE – CTs: A legislação e o coronavírus - Presidente 
da Cruz Azul no Brasil Sr. Rolf Hartmann, e o 
Secretário Geral Sr. Egon Schlüter, compartilharam 
informações atuais e trouxeram orientações sobre 
os acolhimentos neste período de pandemia e os 
benefícios trabalhistas para as CT, no Brasil, com 
base nas Medidas Provisórias no 927 e no 936. A live 
foi mediada pela assistente social da Cruz Azul, Dra. 
Camila B. W. Pedron.

Maio

Elaboração, discussão e articulação de texto da 
minuta da resolução para regulamentação do 
acolhimento de adolescentes em CTs. 

LIVE – Nota Técnica Cruz Azul sobre Acolhimento em 
CTs durante a Pandemia - participação do Secretário 
da SENAPRED, Dr. Quirino Cordeiro Jr., que discorreu 
sobre a Nota Técnica da Cruz Azul que aborda os 
seguintes assuntos: do risco, da gravidade e da 
urgência de acolhimento; da essencialidade dos 
acolhimentos em comunidades terapêuticas em 
razão da Covid-19 em conformidade com as leis e 
normas federais; recomendações práticas do 
Ministério da Saúde e da SENAPRED.



LIVE – Marcha das Família Contra as Drogas – a live 
foi transmitida também nas mídias sociais da Cruz 
Azul, e mediada pelo presidente da instituição, Sr. 
Rolf Hartmann, que na oportunidade conduziu a 
conversa com a participação da ministra Sra. 
Damares Alves, o deputado e ex-ministro Dr. Osmar 
Terra, Dr. Quirino Cordeiro Jr. e Sr. Edu Cabral, da 
SENAPRED, Sr. Miguel Tortorelli, presidente da 
federação Amor Exigente, e Sr. Adalberto Calmon, 
presidente da CONFENACT.

Reunião com o Sr. Sergio Queiróz, Secretário 
Especial de Desenvolvimento Social, em Brasília, 
representando a Cruz Azul no Brasil, Rolf Hartmann. 

LIVE – Enfrentamento da Drogas: A realidade 
atual. A live foi conduzida e mediada pelo 
presidente da Cruz Azul Sr. Rolf Hartmann, e 
teve participação especial do Dr. Quirino 
Cordeiro Júnior, e de três autoridades com 
uma caminhada histórica no enfrentamento 
as drogas: Ex-senador Sr. Magno Malta, Dep. 
Fed. Sr. Eros Biondini e do Pr. Nelson 
Massambani. O compartilhamento de 
experiências e conhecimento de décadas de 
luta em favor da vida, em favor das pessoas e 
famílias afetadas pelo álcool e outras drogas, 
nos ajudará a enfrentar o momento atual do 
problema do álcool e outras drogas.

Reunião com Secretário Nacional da Mulher, representando a Cruz Azul, Sr. Rolf Hartmann, Sr. Egon 
Schlüter e Sra. Gabriela Schacht Camargo, dia 27/05, na modalidade ONLINE. 

Elaboração de NOTA TÉCNICA sobre o acolhimento em CTs, a partir da cartilha da SENAPRED com 
medidas e cuidados preventivos da COVID-19. 

Junho

Elaboração, discussão e articulação de texto da minuta de resolução para regulamentação do 
acolhimento de adolescentes em CTs. 

Reunião ONLINE com SENAPRED (Dr. Quirino Cordeiro Júnior) e lideranças da CONFENACT dia 
15/06/2020 sobre questões sanitárias e orçamento 2020. 

Reunião com diretores da CONFENACT sobre resolução acolhimento adolescentes nas CTs, dia 
25/06/2020. 

Realização de solenidade dos 25 anos da Cruz Azul no Brasil, no dia 23/06/2020, com a presença de 
autoridades municipais, com a apresentação dos trabalhos realizados.



Julho:

Divulgação nas redes sociais, site, e grupos de WhatsApp da Resolução nº 3 do CONAD sobre 
Acolhimento de Adolescentes em CT, publicada dia 28/07/2020 no DOU, aprovada pelo conselho 
nacional sobre drogas.

Articulação e divulgação da edição da PORTARIA no 382/MJ com o novo regimento interno do 
Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas (CONAD).

Agosto:

Participação da LIVE políticas públicas sobre drogas e comunidades terapêuticas, colaboração do Sr. 
Rolf Hartmann, realizada pela FEBRACT, dia 06/08/2020.
 
Reunião online da CONFENACT, com participação do Sr. Egon Schlüter e Sr. Rolf Hartmann, para 
tratar da política nacional sobre drogas, e orçamento 2020 e 2021 do Governo Federal para a área. 
Continuação da campanha nacional contra a PL no 399/2015, com articulações com autoridades 
públicas e lideranças nacionais, elaboração e divulgação de materiais nas redes sociais.  

Articulação, organização e realização de uma REUNIÃO ONLINE (live) com mais de 200 autoridades 
públicas como senadores e deputados, secretários nacionais, e lideranças e pro�ssionais da política 
sobre drogas sobre a estratégia de mobilização contra a aprovação da PL no 399/2015. 

Reunião com lideranças da FETEB, com participação do Sr. Rolf Hartmann e Sr. Egon Schlüter, dia 
27/08/2020, tendo com pauta Manual das CTs do CONED-SP. 

Reunião ONLINE com equipe da SENAPRED para traçar estratégia contra PL no 399/2015, dia 
25/08/2020. 

LIVE – Principais Informações sobre 
a Resolução no 3 do CONAD que 
Regulamenta Acolhimento de 
Adolescentes em CTs. Os preletores 
foram: Sra. Damares Alves – 
Ministra da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos. Dr. Quirino 
Cordeiro Júnior – Secretário 
Nacional da SENAPRED, Dra. 
Claudia Gonçalves Leite – Diretora 
da SENAPRED, Sr. Egon Schlüter, 
Secretário Geral da Cruz Azul, 
substituindo Sr. Rolf Hartmann, em 
virtude do falecimento da mãe 
deste.



Reuniões diárias da equipe (Gabriela S. Camargo, Jean Sasse, Egon Schlüter e Rolf Hartmann) da Cruz 
Azul no Brasil, dias 17 a 26/08/2020, para as ações de mobilização contra o PL no 399/2015.

Realização de LIVE dia 11 de agosto de 2020, sob o tema: "DIRIGIR SOB EFEITO DO ÁLCOOL: A MULTA 
DÓI NO BOLSO? DE QUEM?", com palestrante nacional e internacional, Sr. Emerson Andrade, Sra. 
Ivone Kuhlmann, e Sr. Alexander Fischer (Alemanha), com mediação do Sr. Egon Schlüter, secretário 
geral da Cruz Azul.

Setembro

Mobilização via redes sociais nacional no dia 07/09/2020 com a campanha contra a PL no 399/2015, 
com massi�cação da campanha neste dia. 

Reunião com equipe da SENAPRED (Dr. Quirino Cordeiro Júnior e Sr. Edu Cabral), dia 04/09/2020 
sobre o PL no 399/2015. 

Outubro

Articulação e agendamento de entrevista com Dr. Quirino Cordeiro Júnior na Rádio CBN-Blumenau 
o qual falou sobre a mobilização contra o PL no 399/2015. 

Elaboração de nota técnica (NOTA TÉCNICA Nº 03/2020) para o Conselho Estadual de Políticas Sobre 
Drogas do Paraná sobre a regulamentação das Comunidades Terapêuticas, demonstrando a 
su�ciência da legislação federal, não necessitando criar novos requisitos e critérios, sendo decidido 
por este conselho a não necessidade de legislação estadual especí�ca. 

Elaboração da NOTA TÉCNICA Nº 06/2020, DE 17/08/2020, sobre manual 2020 para instalação e 
funcionamento das comunidades terapêuticas no estado de São Paulo, editado pelo Conselho 
Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas – CONED-SP e Governo do Estado, demonstrando a 
regulamentação federal su�ciente, e critérios adotados por este manual que ferem os elementos 
essenciais da modalidade de CT. 

Live sobre EMENDAS PARLAMENTARES PARA 
POLÍTICA SOBRE DROGAS, organizada pela 
equipe da Cruz Azul no Brasil na plataforma 
StreamYard, nas redes sociais Facebook e 
YouTube, com a presença de Dr. Quirino 
Cordeiro e equipe da SENAPRED, dia 07/10, 
orientando as entidades de Blumenau, região 
e de todo o Brasil. Preletores: SENAPRED: Dr. 
Quirino Cordeiro Júnior  (Secretário), Dra. 
Claudia G. Leite (Diretora) e Sr. Felipe Zordan 
(Assessor), e CNM: Dra. Mariana Bo� Barreto 
(Observatório do Crack da CNM); Moderador: 
Sr. Adalberto Calmon (Presidente 
CONFENACT). Equipe Técnica: Cruz Azul no 
Brasil.



Reunião na Secretaria Especial de 
Desenvolvimento Social – SEDS com Dr. 
Sérgio Queiroz (Secretário da SEDS), Dr. 

Quirino Cordeiro Jr (Secretário da 
SENAPRED), Dra. Cláudia Gonçalves Leite 

(Diretoria SENAPRED), Sr. Edu Cabral 
(Diretoria SENAPRED), Sr. Rolf Hartmann 

(Presidente Cruz Azul), Sr. Adalberto Calmon 
(Presidente CONFENACT) e Frei Hans 

(Fazenda da Esperança);

Reunião com Secretaria Nacional de 
Proteção Global (SNPG) - Temas tratados: 

Moradores de rua e acolhimento de 
adolescentes em CTs e a regulamentação 

desta modalidade;

Na foto: Sr. Alexandre Magno (Secretário da SNPG), Sra. 
Maíra de Paula Barreto Miranda (Secretária Substituta da 

SNPG), Sr. Everton Kischlat (Diretor de Programas da 
SNPG), Sr. Carlos Ricardo (Coordenador-Geral dos 

Direitos das Populações em Situação de Risco (CGRIS)), 
Sr. Rolf Hartmann, Sr. Adalberto Calmon, e Frei Hans.

Reunião Ministério da Mulher, Família e 
Desenvolvimento Humano (MMFDH) - 

Temas tratados: CTs e política sobre 
drogas, acolhimento de adolescentes e a 

regulamentação deste atendimento.

Na foto: Ministra Sra. Damares Alves (MMFDH), Dr. 
Quirino Cordeiro Jr (Secretário SENAPRED), Sr. Edu Cabral 

(SENAPRED), Sr. Rolf Hartmann, Sr. Adalberto Calmon, 
Frei Hans e Frei Rogério Soares (Brasília).

Cerimônia de lançamento do acolhimento de 
moradores de rua em CTs. A partir da Portaria no 

369/2020 do MC, que prevê �nanciamento de 
ações voltadas para pessoas afetadas pela 

pandemia do COVID 19, as CTs podem realizar o 
acolhimento de moradores de rua em uso nocivo 

ou dependência do álcool e outras drogas, em 
parceria com o gestor municipal da assistência 
social. Os investimentos são de R$ 10 milhões 

para o acolhimento deste público junto às CTs.



VISITA DO SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO GLOBAL À CRUZ AZUL, CERENE E 
PREFEITURA DE BLUMENAU.

 O Secretário Nacional de Proteção Global Dr. Alexandre Magno Fernandes Moreira e seu 
Assessor de Gabinete Sr. João Lança, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos – (MMFDH) 
visitaram a Cruz Azul no Brasil, o Centro de Recuperação Nova Esperança – CERENE e a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social – SEMUDES, além de reunião com o Secretário Municipal de 
Gestão Governamental Paulo Costa.

 No dia 15 de outubro, além de conhecer a Cruz Azul, seus programas e projetos, foram 
discutidas a política de direitos humanos e de moradores de rua, especialmente no que diz respeito 
às questões do uso indevido e dependência do álcool e outras drogas, o acolhimento em CTs, formas 
de prevenção, de cuidados e atenção voltados a esse público.�A visita no CERENE serviu para 
conhecer o modelo de acolhimento em comunidade terapêutica, especialmente no que diz respeito 
a adolescentes.

 Após as reuniões e visitas, reuniram-se para buscar soluções e superação de desa�os.
 No dia 16 de outubro as visitas ocorreram na SEMUDES, com a Secretária Municipal de 
Desenvolvimento Social Sra. Patrícia Morastoni Sasse   e na Prefeitura Municipal com o Secretário 
Municipal de Gestão Governamental Sr. Paulo Costa, serviram para conhecer de perto a realidade da 
política de proteção global no âmbito do munícipio, os serviços oferecidos, as di�culdades 
encontradas e busca de tornar efetivas as políticas de direitos humanos, de acolhimento de 
moradores de rua e de pessoas com problemas decorrentes do uso, uso abusivo e dependência do 
álcool e outras drogas, visando a intersetorialidade e transversalidade das políticas públicas, a 
prevenção e a superação de vulnerabilidades encontradas por esse público-alvo, pelos órgãos e 
instituições que atuam na área.



Novembro:

Audiência com Ministro Sr. Onix Lorenzoni do Ministério da Cidadania, e secretário geral da 
Assistência Social, Sr. Sergio Queiroz, presencialmente (Sr. Rolf Hartmann) em Brasília e virtualmente 
(Sr. Egon Schlüter), para tratar do orçamento 2021 da SENAPRED, �nanciamento de ações de 
tratamento e de prevenção, dia 06/11.

Organização e articulação e criação de 
materiais para o DIA NACIONAL DE 
ORAÇÃO PELAS CTs, que foi realizado dia 
27/11/2020, com a publicação de uma 
série de mais de 30 momentos desta ação 
nacional, nas redes sociais, para mobilizar 
congressistas e governo federal para 
aprovação do orçamento 2020 e 2021 da 
SENAPRED.

Divulgação da Portaria Fazenda/ME nº 
24.211/2020 que libera adicionalmente 
R$ 20.600.000,00 para o orçamento 2020 
da SENAPRED.

Dezembro:

FÓRUM NACIONAL SOBRE DROGAS NA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA – PREVENÇÃO E CUIDADOS – 
transmitido no canal do Youtube do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, este fórum 
teve participação do presidente da Cruz Azul, Sr. Rolf Hartmann e da Coordenadora da área de 
Prevenção Sra. Alana Wendhausen, ambos como palestrantes. 

Continuação da campanha em favor das CTs do Brasil, para garantia de recursos no Orçamento 
Federal 2021 para o �nanciamento das atuais vagas e do novo edital (17/2019).



9.8  Participação de Conselhos Públicos

 A participação da Cruz Azul nestes espaços tem como objetivo, construir políticas públicas 
de inclusão de pessoas dependentes químicas e seus familiares na rede de serviços públicos e 
privados, O fortalecimento e a quali�cação das entidades do terceiro setor, que atuam nos 
segmentos de Comunidades Terapêuticas e de Grupos de Apoio e Mútua Ajuda.
 
COMEN - Conselho Municipal Sobre Drogas de Blumenau: representado pelos colaboradores Sr. 
Egon Schlüter e Sr. Cleiton de Souza. Reuniões quinzenais, entre plenária e comissões.

CMDCA - Conselho Municipal da Criança e do Adolescente: representada pelos colaboradores 
Sra. Gabriela Schacht Camargo, titular, e suplente Sr. Jean Ricardo Sasse. Reuniões quinzenais, entre 
plenária e comissões.

FORUM DCA - Fórum das entidades de atendimento das Crianças e Adolescentes de Blumenau: 
Representado pelos colaboradores, Sra. Alana Sieves Wendhausen, titular, e suplente Sr. Jean Ricardo 
Sasse. Reuniões mensais.

CONFENACT - Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas: reuniões da diretoria, 
audiências, reuniões de trabalho, representações, com os representantes Sr. Egon Schlüter 
(secretário da CONFENACT e Sr. Rolf Hartmann (assessor de Legislação e CEBAS), com uma média de 
reuniões, audiências e encontros quinzenais.

COMAD - Rolândia/PR - Conselho Municipal Sobre Drogas: Representante Saulo Pereira Lima. 

CMS - Conselho Municipal de Saúde de Blumenau: reunião com a participação do colaborador 
Egon Schlüter. Periodicidade quinzenal entre reuniões ordinárias, extraordinárias e comitê de 
monitoramento.

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Blumenau: reunião com a participação do 
colaborador Sr. André Aliatar Dutra, atuando como suplente.

Network Committee (Diretoria) da Cruz Azul Internacional (International Blue Cross) representando 
a Cruz Azul no Brasil, Sr. Rolf Hartmann, como presidente da comissão de �nanças.

9.9  Recursos Humanos

O serviço de defesa de direitos é realizado pela equipe da Cruz Azul no Brasil das várias áreas de 
atendimento, que realizam este serviço de forma paralela às atividades rotineiras de cada área, bem 
como voluntários da instituição. A atuação junto ao Governo Federal e nos Estados é realizado em sua 
maioria pelo secretário geral e pelo presidente (de forma voluntária por este) da Cruz Azul no Brasil. 



9.10  Resumo das HORAS Investidas no Programa de Defesa de Direitos

Construção de Políticas Públicas Sobre Álcool e outras Drogas, e Terceiro Setor.



programa
Editora Cruz Azul no Brasil

                Edições e Produções de Conteúdos

               A área de edições e conteúdos, a Editora Cruz Azul, iniciaram suas atividades juntamente com 
a fundação da Cruz Azul, em 1995, e em 1998, ocorreu a 1ª edição de um livro de orientação sobre 
alcoolismo para familiares e dependentes do álcool.

               Em julho de 2015, foi estruturada a área de Edições e de Conteúdos, com a designação de um 
colaborador em tempo integral com experiência na entidade. Esta área tem como principais 
atribuições e rotinas: coordenar e executar a edição de materiais (edições eletrônicas e impressas), 
suporte ao Conselho Editorial; executar, monitorar e coordenar todos os projetos de edição; 
consultoria com conteúdo e assessoria na formatação de novos cursos e ou alterações, coordenar e 
monitorar a inclusão de conteúdo no site e Facebook, realizar a venda e colocação das edições para 
o público-alvo, atualizar a livraria virtual do site e Facebook, captação de recursos para os projetos de 
edições. Esta área tem contribuído com a pesquisa e elaboração de conteúdos para apoio, 
orientação e assessoria individual (pessoas), famílias, e para entidades do terceiro setor 
(especialmente CTs), sendo uma importante ferramenta de assessoramento individual, familiar e 
institucional.

10.1 Objetivo Geral

                Elaborar, editar e publicar conteúdo das áreas de atuação da Cruz Azul no Brasil no site e nas 
redes sociais. Auxiliar e assessorar as outras áreas com conteúdo ou orientações sobre dependência 
química, comunidade terapêutica e grupos de apoio e mútua ajuda e outros serviços e modalidades 
de atendimento.

10.2 Objetivos Especí�cos

A) De�nir a política editorial da Cruz Azul no Brasil e orientar a aplicação das normas editoriais de 
publicações periódicas editadas pela Entidade;

B) Planejar, desenvolver linhas editoriais/assuntos temáticos e conteúdos a serem produzidos ou 
vinculados em nossas redes sociais, de comunicação e cronogramas de publicações;

C) Coordenar postagens e distribuição nas mídias sociais e outras publicações;

D) Atuar em parceria com o Conselho Editorial e outras áreas de atuação da Entidade

E) Trabalhar com diferentes abordagens de conteúdo.



programa 10.3  Conselho Editorial (CE)

 Em 2009, foi criado e estruturado, o Conselho Editorial da Cruz Azul, o qual é composto por 
pro�ssionais de reconhecida competência, pesquisadores e docentes na área da dependência 
química e outras áreas a�ns, oriundos da comunidade acadêmica e de atuação na prevenção, 
tratamento, reinserção social, ou de outras atividades de atenção de pessoas em vários contextos de 
vulnerabilidade social ou não. O Conselho se reúne periodicamente, atualmente quatro vezes por 
ano, para exercer suas atividades; somado aos contatos constantes via grupos de redes sociais e 
aplicativos online, para decisões urgentes e outros encaminhamentos dos trabalhos de edição. Os 
membros são voluntários, e o Conselho está assim constituído:



10.4  Atribuições do CE

De�nir a política editorial da Cruz Azul no Brasil e orientar a aplicação das normas editoriais de 
publicações periódicas editadas pela Entidade;

Colaborar com o Editor/Área de Edições e de Conteúdo da Cruz Azul no Brasil na consolidação e 
manutenção das publicações;

Aprovar o plano anual das atividades editoriais; 

Analisar as obras e materiais a serem editados e selecionar os que estejam de acordo com a política 
editorial;

Proceder à avaliação editorial dos artigos encaminhados para possível publicação, emitindo sua 
opinião quanto a: relevância, propriedade, adequação às normas grá�cas e editoriais, revisão 
gramatical, estilo e conteúdo cientí�co.

10.5  Público Alvo

Pro�ssionais que atuam nas áreas da dependência química, prevenção, comunidade terapêutica, 
grupos de apoio mútua ajuda, outros serviços e modalidades de atendimento;

Usuários e familiares de dependentes químicos;

Famílias e comunidade em geral;

Entidades sociais ou serviços públicos que tenham interesse ou atuam na área da dependência 
química.

10.6  Metodologia

Estrutura administrativa com sala e equipamentos de informática próprios, composta atualmente 
por um colaborador de formação quali�cada e experiência na área da dependência química, com as 
seguintes atividades: 

- Levantamento de informações, dados, de conteúdos de pesquisa e estudos publicados nos vários 
formatos de edição. 

- Análise das informações e conteúdos relevantes de interesse da entidade. 

- Encaminhamento de informações e conteúdos para o CE, para �ns de avaliação e aprovação para 
edição e publicação. 

- Contatos e encaminhamentos de serviços de avaliação de conteúdo, revisão, diagramação e de 
impressão. 



- Fornecimento de informações e dados para as áreas e programas da entidade, e assessoria técnica 
sobre eles. 

- Assessoria e apoio técnico e de conteúdo para o conselho editorial e registro das informações e 
decisões em atas e outros documentos da entidade. 

- Divulgação, venda, encaminhamento de pedidos, e controle de estoque das edições, com apoio da 
equipe da secretaria executiva da entidade. 

10.7 Atividades 2020

1) Folhetos: disponibilização integral da série dos folhetos Azulinho no site da Cruz Azul;

2) Livraria: propaganda, divulgação, venda, expedição pelo correio e controle do estoque dos livros 
comercializados pela Cruz Azul;

3) Divulgação das publicações e outros eventos da Cruz Azul nas redes sociais, site e por e-mail 
marketing (10 mil e-mails mensais); 

4) Início do projeto de edição de um bloco de �guras motivacionais e de prevenção. Contatos com o 
desenhista, discussão em grupo com o Conselho Editorial, e preparação para edição grá�ca;

5) Edição da revista semestral online da Cruz Azul: Captação de artigos cientí�cos para publicar na 
revista, textos, revisão, aprovação de publicação, registros. Diagramação e editoração de 2 
exemplares durante o ano, com uma média entre 30 a 40 páginas cada. Divulgação nas redes sociais. 
Contato com os autores dos textos.

6) Coordenação da edição de novas publicações de livros, desde a captação de novos originais, 
temas, edição escrita. Revisão. Aprovação. Diagramação, registros, revisões �nais, orçamentos, 
impressão. Comercialização. Processo periódico.

7) Mensagens temáticas: pesquisa, edição e editoração de 365 devocionais temáticos publicados nas 
redes sociais Facebook e Instagram;

8) Publicação diária de conteúdo/postagens no site e redes sociais da Cruz Azul.

9) Grupos no Facebook: administração dos Grupos “Educação Continuada” e “Grupo de Apoio – 
Home O�ce”. Postagens diárias ou no mínimo três vezes por semana;

10) Atendimento de pessoas online, com acompanhamento e respostas, quando possível, de 
e-mails/contatos de pedido de ajuda/apoio/orientação que chegam diariamente pelo site, telefone 
e redes sociais;

11) Estruturação do banco de dados e contatos da Cruz Azul; 

12) Administração e organização da biblioteca da Cruz Azul, especializada em dependência química, 
comunidade terapêutica e grupos de apoio mútua ajuda e outras modalidades; 



13) Cruz Azul Store: participação de reuniões de capacitação e treinamento para ajudar na 
estruturação e postagem de conteúdo (área de livros) no site de vendas online (E-commerce). 
Cadastro de domínio www.cruzazulstore.org.br;

14) Área de Informática: auxílio equipe no uso dos computadores internos, programas, 
funcionamento da rede interna, encaminhamentos.

15) Reuniões de equipe e coordenação: participação semanal;

16) E-mail marketing: administração e relacionamento com o servidor de internet, Locaweb. 
Administração do uso de e-mails. Do e-mail marketing, cadastro, atualização e envio de mensagens.

17) Pesquisa e publicação de artigos cientí�cos na área da dependência química e pequenos artigos 
publicados na imprensa e nos programas de rádio (Momento da prevenção);

18) Site da Cruz Azul: administração do site. Edição de conteúdo e colaboração no projeto de 
construção um novo site/portal.

19) Conselho Editorial: elaboração de 02 Atas, envio de informações/sugestões de itens de 02 
(quatro) pautas para coordenador do CE e organização das reuniões deste conselho, elaboração de 
informações das edições nas reuniões, organização e arquivo das atas (Preparação e participação nas 
duas reuniões do Conselho Editorial em 2020);

20) E-books dos cursos e seminários da área de educação continuada: editoração, revisão e 
solicitação de ISBN, código de barra, de 8 e-books;
 
21) Projeto 25 anos da Cruz Azul: produção de 25 textos sobre o trabalho da entidade, com a 
elaboração, em 2020, de 12 textos (capítulos), criação e sugestão de logomarcas da data 
comemorativa.

10.8 Recursos Humanos

 Atualmente a área de Edições e Conteúdos conta com 01 (um) colaborador, Luis Carlos Avila, 
que coordena a área e contribuiu em atividades de apoio, orientação e assessoria nas outras áreas da 
entidade.



11.  RESUMO GERAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2020 – ATENDIMENTOS



Observação: Além dos atendimentos acima, durante o ano de 2020 aconteceu a 8ª turma do Curso 
de Pós-Graduação em Dependência Química - Comunidade Terapêutica e Prevenção, na cidade de 
Curitiba/PR, com 32 alunos inscritos, realizado em parceria com a Cruz Azul no Brasil, pela Faculdade 
Luterana de Teologia – FLT.



12.  Demonstativos das Gratuidades

Todos os atendimentos da Saúde e Assistência Social são gratuitos, sem nenhuma contrapartida do 
usuário (gratuidade de 100%). Custos e despesas relacionados a cada área estão informados nos 
quadros abaixo:



13.  Eventos e Atividades especiais de 2020

 Conforme mencionado no decorrer deste relatório, 2020 foi realmente um ano único em 
desa�os para o mundo todo, e não diferente para a Cruz Azul.

 Eram muitos projetos a serem executados, no entanto, muitos foram suspensos. Com isso, a 
equipe parou e os recursos também não vieram.

 Foram momentos muito difíceis, mas em meio a toda essa situação louvamos a Deus porque 
equipe e diretoria foram resilientes, e conseguimos juntos realizar e inovar em algumas ações para 
manter a entidade funcionando, a equipe contratada e todos os serviços possíveis à disposição.

 Sem a possibilidade de executar os projetos presenciais de prevenção, trabalho de grupos 
de apoio e os cursos da educação continuada, foram realizados eventos e pensadas outras 
possibilidades para trazer os recursos necessários e manter a entidade, unindo a equipe, diretoria e 
voluntários nas ações.

13.1 4ª Feijoada Bene�cente

 O primeiro evento realizado foi a tradicional Feijoada Bene�cente da Cruz Azul, em 2020 na 
sua 4ª Edição, porém a primeira na modalidade Drive Thru e Delivery. Foi um evento trabalhoso, com 
um excelente resultado. Foram vendidas cerca de 700 feijoadas, e o evento superou nossas 
expectativas. 



13.2  Comemoração dos 25 Anos da Cruz Azul

 Em 23 de junho a Cruz Azul no Brasil completou 25 anos de história. Os planos antes da 
pandemia era fazer um grande evento de comemoração, que foram interrompidos, após toda a 
situação de pandemia que se instalou.

 Optamos então por uma comemoração com os colaboradores e a diretoria. Bem como 
tivemos representando o Conselho de Administração, a Sra. Cristiane Nickel Tribess. Representando 
o município de Blumenau, onde �ca nossa sede, participou conosco a Sra. Patrícia Morastoni Sasse, 
Secretária Municipal da Assistência Social e o Sr. Marciano Tribess, representou o Conselho Municipal 
de Políticas Públicas Sobre Drogas – COMEN.

 Nos reunimos em nosso auditório, mantendo todas as medidas de segurança e a capacidade 
menor que a máxima possível naquele momento.

 Na oportunidade, os participantes foram abençoados com uma palavra do missionário Sr. Dionei de  
Liz, da Missão Evangélica União cristã (MEUC), de Blumenau, e também um momento de gratidão da 
parte de nosso presidente, Sr. Rolf Hartmann. Após, houve uma homenagem aos colaboradores com 
10 ou mais anos de casa.

13.3  Pedágio 2020

 Com a situação da pandemia sem alterações, foi se aproximando a data do pedágio 
realizado anualmente pela instituição na cidade de Blumenau. Decidiu-se pela segurança de toda a 
equipe e voluntários e optou-se pelo cancelamento do pedágio nos semáforos da cidade.

 A partir dessa decisão, foi dado início aos preparativos e lançamento da Campanha do 
Pedágio Virtual. Ela foi lançada no dia 21 de julho, com prazo de 30 dias, e depois prorrogada e 
�nalizada no dia 31 de agosto, onde foram arrecadados R$21.402,75. 



13.4  1ª Hamburgada da Cruz Azul

 Incansável, a equipe então sugeriu fazermos mais um evento gastronômico no 2º semestre. 
Então nos mobilizamos para realizar no dia 06 de novembro de 2020 o 1º Hambúrguer Artesanal da 
Cruz Azul, onde foram vendidos combos família e individuais com hambúrguer artesanal na brasa, 
fritas e refrigerante.

 Foi um evento grati�cante de fazer do início ao �m, vendo o engajamento da equipe 
executiva e de voluntários, que tornou o evento um sucesso e o hambúrguer delicioso. Foram 
distribuídos cerca de 500 combos de hambúrguer e tivemos neste evento também uma ação 
especial de patrocínios, onde 13 empresários de Blumenau patrocinaram o evento, e tiveram suas 
empresas divulgadas em nossas redes sociais.

Além de toda a mobilização virtual, em nosso site e redes sociais, 3 colaboradores da Cruz Azul 
visitaram algumas empresas em Blumenau, entregando envelopes para arrecadação.



13.5  Campanha Natal Azul

 E por último, nossa Campanha de �m de ano “Natal Azul”, também uma campanha de 
arrecadação de valores, feita de forma virtual, lançada no site e em nossas redes sociais de 17 de 
novembro a 31 de dezembro, com o slogan “A oportunidade de uma vida melhor é o melhor 
presente que alguém pode receber”, acompanhado de um pequeno vídeo (jingle).



Consideraçoes finais
GRATIDÃO é a primeira palavra que vem a nossa mente ao concluirmos a elaboração deste relatório anual de 

atividades.

GRATIDÃO a DEUS que foi �el, que mesmo em meio à pandemia, deu sustento, não só �nanceiro, mas também 
forças e ânimo para continuarmos a servir, a promover a VIDA, sem drogas.

GRATIDÃO à EQUIPE que, mesmo com a redução de jornada e de salários, muitos tendo de fazer sacrifícios 
pessoais, não desistiram, mas em fé e com amor, junto com a diretoria continuaram e continuam no trabalho 

pela VIDA, sem drogas.

GRATIDÃO a toda a REDE DE SUPORTE à Cruz Azul, seja VOLUNTÁRIOS, DOADORES, OS QUE ORAM, do Brasil e do 
exterior, especialmente à INTERNATIONAL BLUE CROSS ( IBC) e à CRUZ AZUL NA ALEMANHA.

GRATIDÃO às AUTORIDADES e ÓRGÃOS no âmbito municipal e federal que nos apoiam concretamente, mesmo 
em meio à pandemia e que executam a política sobre drogas promovem a VIDA, não as drogas ou a morte.

GRATIDÃO à DIRETORIA, ao CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, ao CONSELHO FISCAL, aos MEMBROS e AMIGOS da 
Cruz Azul.

GRATIDÃO às AUTORIDADES e ÓRGÃOS no âmbito municipal e federal que nos apoiam concretamente, mesmo 
em meio à pandemia e que executam a política sobre drogas promovem a VIDA, não as drogas ou a morte.

GRATIDÃO à DIRETORIA, ao CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, ao CONSELHO FISCAL, aos MEMBROS e AMIGOS da 
Cruz Azul.

GRATIDÃO a todos os que direta ou indiretamente tornaram 2020 possível e acima das expectativas.
Sim, não foi fácil, mas no meio das di�culdades aprendemos, fomos fortalecidos para continuar, a não desistir, a 

buscar soluções e alternativas.

Confessamos que o que não conseguimos fazer nos deixa mais angustiados do que o esforço de fazer, mas 
também nossos limites são conhecidos por Deus. Quando somos fracos, é que Deus pode fazer o que nós não 

podemos.

Quanto ao futuro, olhamos com �rmeza e con�ança. DEUS É O DEUS DA OBRA. Somos presenteados por poder 
participar dessa missão de PROMOVER A VIDA, sem drogas.

As necessidades são grandes e só aumentam. Os que espreitam à espera de lucros às custas de usuários, 
usuários abusivos ou dependentes do álcool e outras drogas e suas famílias, não dão trégua. 

Há um clamor por prevenção, por apoio, por ajuda e cuidados, por capacitação, por literatura, por estudos e 
pesquisas, por assessoramento, pela defesa da VIDA, dos direitos de atendermos a todos que precisam.

Não podemos parar!

Não podemos deixar de lutar e servir, com paixão, a todos, indistintamente, para promover a VIDA, sem drogas.

Con�amos em Deus, que por Jesus Cristo, tem o poder salvador e transformador e na possibilidade de mudança 
do ser humano, na esperança de superação da drogadição e de que a prevenção deve ser fortalecida, de modo a 

que menos pessoas precisem de cuidados por conta do uso, uso abusivo ou dependência do álcool e outras 
drogas.

Deus abençoe a Cruz Azul e a todos os que atuam na promoção da VIDA, sem drogas!

Rolf Hartmann – Presidente.














































