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palavra do presidente
Foi em dezembro de 2020 que recebi esta tão abençoada tarefa de ser o representante legal
desta profícua instituição. Depois dos meus 25 anos de atividades em todas as áreas do
Desafio Jovem, sinto-me muito honrado em ser o sucessor do fundador e agora Presidente de
Honra, o Sr. Jorge Silva de Lemos. A tarefa da sucessão, entretanto, não é simples. Há desafios
extremos em todas as áreas. E em se tratando do ano de 2021, este sim foi um verdadeiro
desafio para a instituição e para todo o planeta. Foi o ápice de uma das maiores pandemias
que a humanidade já enfrentou. Todos os problemas econômicos, políticos e sociais se
agravaram em todo o mundo, e é claro, impactando também nossa entidade.

O importante é que, apesar de tudo, mantivemos nossas atividades de assistência intactas,
manejando todo o processo de enfrentamento à pandemia, criando protocolos de
acolhimento e de convivência nas unidades entre equipe, acolhidos e familiares,
contingenciando gastos, contornando as contingências etc. Em resumo, não recuamos um
centímetro de nossas posições de atenção e cuidado às pessoas atingidas pelo uso, abuso e
dependência de drogas.

Nos sentimos alegres em verificar através deste relatório de atividades, a proporção de
nossas ações em favor do nosso público alvo e o quanto isso significa na vida destas pessoas.
Reiteramos nossa disposição em não desistir daquilo que um dia Deus, o nosso Criador, nos
deu como vocação: o serviço em favor do nosso semelhante. 

Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. 
 Salmo 103.1

Rodrigo Silva Vasconcellos
Presidente





QUEM SOMOS
O Desafio Jovem de Três Coroas é uma instituição especializada em proporcionar ações de
prevenção, tratamento e reinserção social ao dependente químico, auxiliando-o na
modificação de pensamentos, sentimentos e atitudes que desencadeiam as crenças adictivas
e um estilo de vida disfuncional, compreendendo as áreas social, espiritual, educacional e
laboral.

O Desafio Jovem teve o seu início em Nova Iorque - EUA, quando em 1958 o Pastor David
Wilkerson se dirigiu aos "guetos" daquela cidade alcançando os adolescentes e orientando-os
na sua recuperação e reinserção social. E não apenas isto, mas levando uma mensagem de
salvação aos seus feridos corações. O Desafio Jovem não se limitou aos Estados Unidos, mas
ultrapassou as fronteiras e atualmente se encontra em mais de 110 países. O atual presidente
é o Pr. Steve Trader.

Em Três Coroas, o Desafio Jovem foi fundado em 15 de maio de 1989 pelo Sr. Jorge Silva de
Lemos, empresário que ajudou seu sobrinho e, através disto, descobriu um grande número
de pessoas carentes de ajuda. Atualmente, conta com um espaço de 200 hectares, com cerca
de 6000 m² de área construída, desenvolvendo atividades de prevenção, acolhimento,
articulação institucional, profissionalização e reinserção social.



MISSÃO
Oferecer iniciativas que visam a prevenção ao uso de substâncias psicoativas, o tratamento e
a reinserção social de dependentes químicos e seus familiares, sob os princípios da
orientação cristã evangélica, proporcionando um novo olhar sobre o mundo em que vivem e
como se inserem nele.

visão
Oferecer serviços qualificados e inovadores de forma a ser referência nacional entre as
instituições de prevenção, tratamento e reinserção social.

1997 - CICS-VP

premiações

2003 - camara  de
vereadores

2007 - lions clube

2014 - assembleia
legislativa do rs

2014 - prefeitura de
gramado - rs

2014 - prefeitura
de canela - rs

2019 - confenact

1998 - lions clube

2009 - senad - brasil 2014 - destaque
jornal integração

2019 - senapred 
brasil

2019 - global teen
challenge

2018 - destaque
jornal integração



FINALIDADES ESTATUTÁRIAS
Acolher dependentes químicos, na modalidade de Comunidade Terapêutica, que se
encontrem em situação de vulnerabilidade social;

Desenvolver atividades de prevenção ao uso de álcool e outras drogas, dirigindo ações,
esforços e recursos para evitar ou desestimular o consumo inadequado de substâncias
psicoativas;

Promover a recuperação e assistência a pessoas com transtornos ocasionados pelo uso
abusivo de álcool e outras drogas, sem distinção de cor, raça ou credo religioso;

Prestar assistência educacional, moral e espiritual dos internos e outros assistidos,
transmitindo-lhes os princípios da doutrina cristã;

Promover a reintegração de dependentes químicos à sociedade, através de cursos de
capacitação e profissionalização, atividades de geração de renda e colocação no mercado
de trabalho;

Promover a assistência social, através de programas sociais e outros, à família, ao adulto
e ao jovem. Público alvo pertencente à área da assistência social e outras conforme
estabelecido na Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS;

Promover cursos, seminários, conferências, palestras, estudos, pesquisas e divulgação de
informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades
supramencionadas.



REGISTROS
Util. Pública Municipal: 1.564 de 15/09/1993 
Util. Pública Estadual: 002025 
CEBAS: Nº71010.001593/2004-92 
SENAPRED - MINISTÉRIO DA CIDADANIA
Cruz Azul no Brasil
DJBr - Desafio Jovem do Brasil 
FECTERS - Federação das CT's Evangélicas do RS

Promover a recuperação do abuso e dependência das substâncias psicoativas (drogas e
álcool), em sistema residencial e ambulatorial, proporcionando uma melhor qualidade de
vida às pessoas e famílias atingidas por este problema social.

Dar suporte emocional e de vivência para que tenham capacidade para superar os
problemas e dificuldades do cotidiano, sem precisar se refugiar nos vícios.

Reinserir a pessoa através de atividades de ressocialização e profissionalização, para que
tenha uma melhor readaptação ao convívio familiar e social.

Desenvolver atividades de prevenção primária e de valorização da vida, para que
aqueles que não experimentaram as substâncias psicoativas possam permanecer livres
delas.

OBJETIVOS INSTITUCIONAIS

diretoria
Presidente: Rodrigo Silva Vasconcellos
Vice Presidente: Luis Carlos Sturm
1º Secretário: Paulo Walderez da Rosa Chaves
2º Secretário: Moisez Rocha da Silva
1º Tesoureiro: Luis Augusto Barth do Amarante
2º Tesoureiro: Luis Claudio Wagner

Conselho Fiscal:
Helberto Lauro Ruppenthal
Sidnei Valger
Pedro Antonio da Costa Ramos
Elisa Ruppenthal
Patrícia Regina Herrmann Valger
Andrea Cristiane Ramos



   

PREVENÇÃO
prevenção ao uso de álcool e outras drogas, 
 com palestras, apresentações artísticas e
musicais, mídia e redes sociais.

ACOLHIMENTO
Triagem e acolhimento de pessoas e
familiares em grupos de apoio e
comunidades terapêuticas.

REINSERÇÃO
Promoção de atividades que facilitam o
processo de inserção e reinserção social dos
acolhidos à sociedade.

PROFISSIONALIZAÇÃO
Apoio na formação profissional e reentrada
ao mercado de trabalho daqueles que são
recuperados nas Comunidades Terapêuticas.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Participação ativa no debate de políticas
públicas que efetivem os trabalhos de
prevenção, tratamento e reinserção social.

ÁREAS DE ATUAÇÃO



Segue abaixo a equipe técnica interdisciplinar atuante nas atividades do Desafio Jovem no
ano de 2021

02 Psicólogos 
01 Psiquiatra 
03 Assistentes Sociais 
01 Tecnólogo em Gastronomia 
01 Administrador 
01 Assessor Jurídico 
02 Veterinários
01 Auxiliar de Veterinário
01 Agente Administrativo 
01 Artesã 
01 Acadêmica de Psicologia 
20 Monitores de nível técnicos
Outros técnicos voluntários

NOSSA EQUIPE 



Esta foi a primeira unidade de acolhimento do Desafio Jovem, inicialmente com capacidade
para 30 homens. Atualmente a unidade conta com capacidade para até 120 acolhidos em três
prédios. O programa de acolhimento é dividido em quatro etapas, que concluídas pelos
acolhidos, são estes encaminhados para a unidades de reinserção e profissionalização.

1 Capela; 
2 Salas de atendimento;  
2 Banheiros; 
2 Sala de convivência; 
1 Refeitório; 
3 Banheiros Coletivos;  
1 Cozinha; 
1 Padaria;  
1 Despensa;  
1 Câmara fria; 
2 Escritórios;  
3 Banheiros;  
17 Dormitórios;  
1 Almoxarifado; 
1 cantina
1 lojinha

CT MASCULINA GRAMADO

 
Estrada Morro do Arame, 

nº 50 – Localidade de 
Morro do Arame – Gramado – RS 

Área própria: 100 Hectares 
 



Unidade masculina inaugurada no ano de 2017 com o objetivo de atender pessoas do litoral
norte do RS, facilitando o acesso de dependentes e seus familiares. Área construída de 770 m²
em alvenaria, com capacidade para atender até 44 homens.

1 Capela; 

1 Sala de atendimento;  
2 Banheiros; 
2 Sala de convivência; 
1 Refeitório; 
1 Lavanderia; 
1 Cozinha; 
1 Padaria;  
1 Sala de vídeo;  
1 Despensa;  
1 Cantina;  
1 Escritório;  
4 Banheiros;  
7 Dormitórios;  
1 Almoxarifado;

CT MASCULINA OSÓRIO

Estrada da Figueira Grande  
nº 3600 – Localidade da Baixada 

Osório - RS 
Área própria: 27 Hectares



A unidade de acolhimento feminina foi fundada em resposta a dezenas de mulheres que
buscavam algum local para tratar-se da dependência de álcool e drogas. Foi inaugurada no
ano 2000 e tem capacidade instalada para até 40 mulheres. 

1 Salão de eventos;  
2 Salas de atendimento;  
1 Sala de reuniões;  
4 Banheiros;  
1 Oficina de corte e costura;
1 Oficina de Serigrafia;  
1 Oficina de massas;
1 Cantina;  
1 Lojinha;  
1 Lavanderia;  
1 Sala de convivência;
1 Escritório;  
2 Banheiros Coletivos; 
7 Dormitórios;
1 Almoxarifado;
1 Cozinha;  
1 Refeitório. 

CT FEMININA CANELA

Estrada Geral de Quilombo, nº 3248 
Localidade de Quilombo – Canela – RS  

Área própria: 30 Hectares



AGROINDÚSTRIA
Unidade de reinserção social em área rural focada na convivência no campo e no
aprendizado das técnicas de manejo agropecuárias. Este empreendimento social tem
capacidade de acolher 20 pessoas. Os acolhidos envolvidos nesta unidades aprenderão as
técnicas desde o plantio do pasto até a produção dos derivados do leite.



CENTRO DE REINSERÇÃO SOCIAL E
PROFISSIONALIZAÇÃO
Após concluídas as etapas iniciais na unidade masculina de Gramado, o acolhido será
transferido para a unidade Centro de Reinserção Social e Profissionalização, uma unidade
localizada no centro de Três Coroas. Neste local, o acolhido terá a oportunidade de ter uma
melhor readaptação à sociedade, através da convivência social, do resgate de vínculos, da
valorização das relações interpessoais e da capacitação profissional, onde poderá adquirir
conhecimentos suficientes para uma nova profissão, atuando como padeiro, confeiteiro,
pizzaiolo, cozinheiro, atendente e garçom. O acolhido poderá permanecer nesta unidade o
período de aproximadamente quatro meses e poderá retornar ao seio familiar, social e
profissional, se assim sentir-se preparado. O tempo poderá ser estendido em caso de desejar
permanecer por mais tempo, tornando-se um voluntário da instituição.

O Centro de Reinserção e Profissionalização surgiu no ano de 2005, a partir da necessidade
de facilitar o processo de reentrada do residente ao contexto social. Com esta reinserção
gradativa, ainda sob os cuidados da equipe do Desafio Jovem, o acolhido tem uma menor
probabilidade de recair ao consumo das SPA’s.

Atualmente, esta unidade tem capacidade instalada para 40 residentes.





CASA DO QUEIJO
A Casa do Queijo Esperanza é o ponto de venda dos produtos da agroindústria do Desafio
Jovem e de outros produtos de agroindústrias locais parceiras do projeto. Serve aos acolhidos
como um espaço de reinserção social e aprendizagem nas áreas de gastronomia e
atendimento.



O Café Convívio é um grupo de apoio informal de atendimento ao dependente químico e
familiares, com reuniões semanais em diversas cidades da região. Constitui-se uma das vias
de contato da comunidade local com a Comunidade Terapêutica.

Objetivos do Café Convívio:

• Grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. 
• Apoio aos familiares, mesmo sem o interesse do dependente. 
• Encaminhamento ao Desafio Jovem de Três Coroas.
• Acompanhamento à família durante o processo de acolhimento.
• Acompanhamento do ex-interno no pós tratamento.

café convívio



origem dos recursos

Recursos advindos da própria instituição, através da venda de produtos das oficinas de

No aspecto captação de recursos, o Desafio Jovem já passou por diferentes [e difíceis] 
 momentos. Houve um tempo em que a instituição vivia única e exclusivamente de doações e
contribuições de pessoas e empresas, numa fase em que o DJTC era pequeno e ainda não
tinha o reconhecimento da sociedade. "Houve meses em que eu tinha que tirar dos meus
próprios rendimentos para injetar no Desafio Jovem", relata Jorge Lemos, tamanhas eram as
dificuldades em manter a instituição. "Alguns amigos chegaram a me dizer ‘Jorge, você é o
único que paga para trabalhar'", completa Lemos.

Com o decorrer dos anos, o Desafio Jovem foi criando mecanismos de captação de recursos
que possibilitaram a instituição crescer e melhorar sua estrutura. Atualmente o Desafio
Jovem é uma instituição autossuficiente e se destaca como uma entidade que sabe
administrar seus recursos de forma eficiente e inteligente. Neste aspecto, a política adotada é
a de não depender de recursos externos para o seu sustento (doações ou recursos do poder
público), mas fazer com que cada oficina ou atividade da instituição gere algum tipo de
benefício ou receita. Os recursos financeiros para a realização das atividades propostas pelo
Desafio Jovem está dividido conforme segue:

confecção de camisetas, serigrafia, massas e salgados para coquetel, produtos de padaria e
confeitaria, pizzaria etc.



Doações de pessoas físicas e jurídicas. Na maioria pessoas que já passaram pela
instituição, familiares e pequenas empresas ou instituições sociais que decidem cooperar
conosco.
Recursos públicos. As parcerias com o poder público se dá a partir de convênios e 
 contratos para custear vagas de acolhimento em Comunidade Terapêutica.

O gráfico a seguir demonstra os percentuais de participação de cada item na captação de
recursos no ano de 2021.



RESULTADOS
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