
 
A COMUNIDADE TERAPÊUTICA 

ITAMARACÁ PROJETO RENASCER 

 

  Fone: 81- 99847-3488 

 É rigorosamente proibida a entrada de bebidas alcoólicas e/ou drogas na Comunidade, assim como a 

participação de familiares/responsável que sejam usuários de álcool e/ou droga ou estejam sob o efeito. 

 Ao trazer notícias de fora, procurar verificar com a Coordenação se o impacto das mesmas não serão 

PREJUDICIAIS AOS MESMOS. 

 Não deve prometer prêmios e/ou recompensas para forçar o residente a permanecer na Comunidade. 

 Durante a visita, se surgir alguma dúvida, procure a Coordenação. 

 Nas saídas dos residentes da Comunidade (Visitas ao lar) a família deverá controlar seus hábitos e 

disciplina (horários, saída, limpeza, TV, vídeos, etc.). 

 O programa de tratamento na Comunidade sustenta com insistência a importância da participação 

em Grupos de Apoio (Amor-Exigente, AA, NA – 12 Princípios e 12 Passos), onde o comprovante de 

comparecimento será cobrado na entrada da visita. 

 Para desligar-se do programa o residente, independentemente do tempo de internação, deverá comunicar 

à equipe de tratamento, com 24h de antecedência, e juntos decidirão o motivo dessa tomada de atitude 

cabendo ao residente a decisão de optar ou não pela desistência. 

 A família será comunicada, caso o residente opte pela desistência e, se quiser buscá-lo deverá comparecer 

na Comunidade Terapêutica Itamaracá Projeto Renascer. 

 Caso a família não possa comparecer, o residente será então encaminhado para casa. A Comunidade não 

se responsabiliza pelo transporte do residente que, por qualquer motivo, esteja se desligando do 

programa, sendo responsabilidade deste ou de sua família e/ou responsável. 

 Em caso de fuga/evasão a equipe se responsabiliza em comunicar à família/responsável e providenciar 

boletim de ocorrência para adolescentes ou adultos que tenham sido internados com encaminhamento 

judicial. 

OBS: É de extrema necessidade que a família (mãe ou responsável) do residente nos envie um inventário da vida 

dele desde seu nascimento até os dias de hoje para nos ajudar em sua recuperação. 

Pode ser entregue direto no escritório ou ser enviado por e-mail: renasceritamaraca20@gmail.com 

 

 

 

Telefones: 

Itamaracá Projeto Renascer: (81) 99847-3488  

Conta para deposito (caso seja necessário) 

Solicitar a administração  

 

 

 

A direção 

http://www.projetorenasceritamaraca.com.br/

