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MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

MISSÃO NOSSOS PILARES PARA UM 
TRABALHO RESPONSÁVEL E 
TRANSPARENTE

OBJETIVOS

A missão da APROSES é trabalhar de forma 
apaixonada como agente de transformação na 
sociedade brasileira, sem distinção de raça, cor, 
credo e gênero.

A APROSES (Assistência e Promoção Social Exército 
de Salvação) é uma organização não governamental 
de natureza assistencial/promocional e educacional, 
sem fins lucrativos, com os seguintes objetivos:

Assistencial/Promocional: Proteção às famílias, à 
maternidade, infância, adolescência e às pessoas 
necessitadas em geral; compreende ainda a 
organização e manutenção de centros de assistência 
social e serviços à comunidade.

Educacional: Criação e manutenção de centros de 
educação infantil.

Prezados Amigos,

Tenho a honra de apresentar o Relatório Anual do Exército 
de Salvação no Brasil referente ao ano de 2017.  Este 
foi um ano de crescimento contínuo, serviço diligente e 
motivação renovada para alcançar os mais vulneráveis em 
todo o Brasil. 

Em 2017, mais de trezentas mil refeições foram servidas 
para adultos e crianças carentes.  Isso representa quase 
quarenta refeições a cada hora de cada dia do ano. Cerca 
de vinte mil pessoas participaram de treinamentos, 
palestras e reuniões de apoio para ajudá-las a viver 
de forma mais saudável e mais confiante. Prestamos 
mais de três mil atendimentos a mulheres, pais e mães 
adolescentes em situação de vulnerabilidade. Estes 
são apenas alguns exemplos do trabalho árduo e da 
dedicação de centenas de Oficiais (Pastores), funcionários e 
voluntários que apoiam nossos ministérios.

Nosso trabalho vai além de cuidado e assistência social, 
estamos também muito envolvidos com atendimentos em 
situações de emergência em colaboração com a Defesa 
Civil. Por exemplo, no Sul do Estado  de Pernambuco 
no final de maio, quando mais de quarenta e cinco mil 
pessoas sofreram com a destruição de suas casas e 
pertences pessoais. Mas nós estivemos lá para oferecer 
apoio material e espiritual.

Este Relatório Anual é nossa oportunidade de expressar 
nossa gratidão ao público e demonstrar o impacto que 
tivemos sobre milhares de crianças e famílias. Nossa 
missão é trabalhar de forma apaixonada como agentes 
de transformação na sociedade brasileira, sem distinção 
de raça, cor, credo e gênero. Nossa oração é que, ao 
mudarmos vidas, estejamos fortalecendo famílias e 
comunidades. 

Finalmente,  mantemos elevada a confiança que 
vocês depositam no Exército de Salvação. O ministério 
compassivo, responsável e transparente é a essência do 
nosso trabalho. Agradecemos por seu apoio e esperamos 
com grande expectativa por coisas ainda maiores no 
próximo ano.

S. Edward Horwood
Coronel

Presidente
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QUEM SOMOS
O Exército de Salvação surgiu na Inglaterra, em 1865, 
com William e Catherine Booth, em meio à Revolução 
Industrial, numa sociedade que passava por uma 
das maiores transformações da sua história. Sua 
motivação? Deus. 

Desde o seu início, os salvacionistas têm sido 
motivados pelo seu amor a Deus e à Sua criação 
especial – feita à Sua imagem e semelhança – o ser 
humano. Conscientes de que Deus ama as pessoas 
de forma singular e que Ele quer atingir todas as 
áreas da vida das pessoas (o espiritual, o emocional, 
o social, o psicológico e o físico), os primeiros 
salvacionistas lançaram-se na luta para aliviar a 
humanidade sofredora, tendo essa visão holística do 
ser humano como um todo complexo e indivisível. 
Assim foi que, desde cedo, o slogan: “sopa, sabão 
e salvação” tornou-se um marco do Exército de 
Salvação, que abalou as estruturas e os métodos das 
igrejas da Inglaterra naquele período.

No ano de 1922, o Exército de Salvação chegou ao 
Brasil, com a mesma visão de atender o ser humano 
de maneira integral. Isso aconteceu tanto ao oferecer 
um prato de sopa, como no aconselhamento; na 
ajuda familiar; no atendimento às vítimas das 
enchentes; ou seja, de qualquer forma em que o 
amor de Deus pudesse ser demonstrado de forma 
prática.

Passados 96 anos, o Exército de Salvação continua 
com a mesma motivação de servir a Deus e a 
humanidade, que Ele ama, e deseja fazer isso 
de maneira cada vez mais efetiva. O Exército de 
Salvação reafirma seu compromisso com a sociedade 
civil na busca de soluções relevantes e eficientes que 
venham a promover o ser humano e alterar o estado 
de miséria e degradação no qual se encontra parte 
expressiva da sociedade brasileira.

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
REGISTROS MUNICIPAIS 

Utilidade Pública Municipal: Decreto n.º 8971 
(D.O.M. 28.08.70), Alterado pelo Decreto n.º 41.957 
de 30.04.02, Validade: 23.04.2021

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA): Registro sob n.º 722/1997, 
Lei Federal 8069 de 13.07.90, Validade: 20.05.2021  

Conselho Municipal de Assistência Social 
(COMAS): Inscrição n.º 255/2012, Decreto n.º 38.877 
de 21.12.99 (Validade de 3 anos alterada pela 
resolução 1080/2016) 

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social - SMADS: Certificado de 
Matrícula 30.2067

CENTS Cadastro Único das Entidades Parceiras 
do Terceiro Setor: Processo de Renovação 
6024.2017/0000982-3 - SAS/VM. Deferido, publicado 
no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 27/06/17 
- Pág. 45. 

REGISTROS ESTADUAIS 

Utilidade Pública Estadual: Certidão SJDC n.º 
827/2014 - Lei n.º 8668 de 26.01.65 

Cadastro no Pró-Social: D.O.E. 07.08.73, Decreto 
Estadual n.º 9.486 de 13.09.1973, Registro n.º 2874

REGISTROS FEDERAIS 

Registro no Conselho Nacional de Assistência 
Social - CNAS: Proc. 062.100/67 (Deferido em 
04.11.68 Lei 8742 de 07.12.93 de acordo com Art. 8º 
Lei  1.493 de 13.12.51)

Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social: Processo nº 240.544/70 
(concedido em 09/11/70) Pedido de Renovação em 
21/12/2017, Protocolo nº 71000.080921/2017-42

Cadastro no Sistema de Convênios – SICONV
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ONDE ESTAMOS

RN

PB
PE

MG

RJSP

PR

SC

RS

DF

Regional Nordeste
Rua Carlos Gomes, nº 1.016 - Bonji

Recife - PE - CEP: 50751-130
Tel: (81) 3226-4032

Regional São Paulo
Rua Taguá, nº 209 - Liberdade

São Paulo - SP - CEP: 01508-010
Tel: (11) 3275-0085

Regional Paraná e Santa Catarina
Rua Mamoré, nº 1.191 - Mercês
Curitiba - PR - CEP: 80810-080

Tel: (41) 3336-8624

Regional Rio Grande do Sul
Rua Machado de Assis, nº 255 - Menino

Jesus - Santa Maria - RS - CEP: 97050-450
Tel: (55) 3025-3769

Regional Rio de Janeiro,
Minas Gerais e Distrito Federal

Rua Visconde de Santa Isabel, nº 20
Salas 712/713 - Vila Isabel

Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20560-120
Tel: (21) 3879-5596

Uma organização de alcance internacional, com sede em Londres, na Inglaterra, e que está presente 
em 128 países, o Exército de Salvação é afiliado à Organização das Nações Unidas (ONU) desde 
1947 e mantém junto a ela um status consultivo. Essa participação é feita a partir da Comissão 
Internacional de Justiça, a voz estratégica do Exército de Salvação na militância pela dignidade 
humana e justiça social. Seu escritório está situado em Nova Iorque, Estados Unidos.
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REGIONAL DE SÃO PAULO

Escritório Regional
Rua Taguá, 209 – Liberdade 
Cep: 01508-010 - São Paulo – SP
Tel: (11) 3207-0085
E-mail: regional-sp@bra.salvationarmy.org
CNPJ: 43.898.923/0013-59

Projeto Três Corações
Rua Taguá, 209 – Liberdade 
Cep: 01508-010 - São Paulo – SP
Tel: (11) 3275-0644
CNPJ: 43.898.923/0012-78

Complexo Lar das Flores
Rua General Francisco Glicério, 3.048
Cep: 08665-000 - Suzano – SP
Tel: (11) 4748-3848
CNPJ: 43.898.923/0018-63

Centro Comunitário Vila dos Pescadores
Rua Amaral Neto, 211 – Vila dos Pescadores
Cep: 11531-070 – Cubatão – SP
Tel: (13) 3363-2111
CNPJ: 43.898.923/0045-36

Centro Integrado Recanto da Alegria
Rua Luís Amélio Freire, 250 – Porto
Cep: 37150-000 – Carmo do Rio Claro - MG
Tel: (35) 3561-2175
CNPJ: 43.898.923/0049-60

REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

Escritório Regional
Rua Machado de Assis, 255 – Menino Jesus
Cep: 97050-450 – Santa Maria - RS
Tel: (55) 3025-3769 
E-mail: regional-rs@bra.salvationarmy.org
CNPJ: 43.898.923/0050-01

Centro Socioeducativo de Uruguaiana
Rua General Câmara, 1403 – centro
Cep: 97500-281 – Uruguaiana – RS
Tel: (55) 3412-4930
CNPJ: 43.898.923/0007-00

Centro Integrado de Pelotas
Av. Fernando Osório, 6745 – Três Vendas
Cep: 96070-861 – Pelotas – RS
Tel: (53) 3273-6909
CNPJ: 43.898.923/0006-20

REGIONAL DO RIO DE JANEIRO, MINAS GERAIS E CENTRO-OESTE

Escritório Regional
Rua Visconde de Santa Isabel, 20 
salas 712/713 – Vila Isabel
Cep: 20560-120 – Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 3879-5596 
E-mail: regional-rj@bra.salvationarmy.org
CNPJ: 43.898.923/0017-82

Projeto Integração e Centro Comunitário Nova Divinéia
Rua Bambuí, 36 - Grajaú
Cep: 20561-510 – Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2298-2574 
CNPJ: 43.898.923/0047-06

ONDE ESTAMOS
Centro Socioeducativo Lar do Méier
Rua Garcia Redondo, 103 - Cachambi
Cep: 20775-170 – Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2595-5694 
CNPJ: 43.898.923/0010-06

Centro de Integração Familiar Arco Verde
Av. Antônio Pires, 1790 – Campo de Santana
Cep: 35738-000 – Prudente de Morais - MG
Tel: (31) 3711-1370 
CNPJ: 43.898.923/0009-72

REGIONAL DO PARANÁ E SANTA CATARINA

Escritório Regional
Rua Mamoré, 1191 - Mercês
Cep: 80810-080 – Curitiba – PR
Tel: (41) 3336-8624 
E-mail: regional-pr@bra.salvationarmy.org
CNPJ: 43.898.923/0016-00

Centro Integrado Honorina Valente
Rua Manoel Jordão Cavalheiro, 539
Cep: 83212-030 – Paranaguá – PR
Tel: (41) 3423-6115
CNPJ: 43.898.923/0022-44

Vila Torres Centro de Apoio à Família
Rua Manuel Martins de Abreu, 449 – Prado Velho
Cep: 80215-430 – Curitiba – PR
Tel: (41) 3363-1537
CNPJ: 43.898.923/0041-02

Centro Integrado João de Paula
Rua XV de Novembro, 3165
Cep: 89216-201 – Joinville - SC
Tel: (47) 3453-0588 / 3027-5517
CNPJ: 43.898.923/0005-49

REGIONAL DO NORDESTE

Escritório Regional
Rua Carlos Gomes, 1016 - Bonji
Cep: 50751-130 – Recife - PE
Tel: (81) 3227-7513
E-mail: regional-ne@bra.salvationarmy.org
CNPJ: 43.898.923/0027-54

Centro Comunitário de Petrolina
Rua Dormentes, 58 – Gercino Coelho
Cep: 56306-140 – Petrolina - PE
Tel: (87) 3863-3826

Centro Comunitário Integração
Rua Conde de Irajá, 108 - Torre
Cep: 50710-310 – Recife - PE
Tel: (81) 3228-4740
CNPJ: 43.898.923/0021-69
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PROTEÇÃO À INFÂNCIA
Um dos pilares do trabalho do Exército de Salvação 
é o compromisso com a infância. Todo funcionário 
ou voluntário que trabalha diretamente com crianças 
e adolescentes deve receber um treinamento no 
Manual de Proteção às Crianças e Adolescentes que 
é revisado e atualizado periodicamente.  

Além disso, como parte de nossas ações de 
proteção, em 2017 investimos em treinamentos nas 
metodologias Claves “Brincando nos Fortalecemos 
para Enfrentar Situações Difíceis” e “Bons Tratos 
em Família”. Educadores e membros da igreja 
foram capacitados a aplicarem oficinas de 
prevenção à violência e aos abusos contra crianças 
e adolescentes,  diretamente com esse público e 
também com as famílias.

As metodologias Claves permitem:

• Abordar conceitos fundamentais relacionados à 
temática dos maus tratos e da violência sexual;

• Identificar sinais de violências sexuais em 

crianças e adolescentes e agir de maneira 
adequada e eficaz;

• Conhecer e reduzir os fatores de risco ou 
potencializadores do surgimento do problema;

• Aumentar e dinamizar os fatores protetores 
das crianças e adolescentes, fornecendo-lhes 
estratégias e soluções de problemas e reduzindo 
os efeitos de circunstâncias desfavoráveis.

Ainda em 2017, foram realizadas três Campanhas 
de Vacinação “Um Trato Por Um Bom Trato”, em que 
as pessoas recebem uma vacina simbólica contra os 
maus tratos. Ao receberem a vacina (uma bala, uma 
fitinha), elas se comprometem a tratar as crianças 
com respeito e amor e a protegê-las de maus tratos e 
violência.

As campanhas foram realizadas nas cidades de 
Pelotas, Natal e São Paulo, na ocasião do dia 18 de 
maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À 
FAMÍLIA

Oferecer programas de apoio às famílias em situação 
de vulnerabilidade, contribuindo para efetivação dos 
direitos e a melhoria na qualidade de vida. Através de 
orientações financeira, jurídica e encaminhamentos, 
promovemos acesso à educação, saúde, habitação 
e aquisições sociais, como inclusão em programas 
de transferência de renda e disseminação de 
informações sobre direitos, deveres e cidadania.  
Todas essas ações visam contribuir para a autonomia 
familiar e construção de projetos de vida pessoais, 
sociais e coletivos.

ASSESSORAMENTO, DEFESA E GARANTIA DE 
DIREITOS

Orientar os usuários acerca de seus direitos e 
deveres, contribuindo para sua reflexão crítica da 
realidade e possibilidades de melhorias em sua 
qualidade de vida.  Atendemos pessoas em situação 
de rua, adolescentes grávidas e jovens mães. Dentro 
desse segmento também apoiamos cooperativas 
para geração de rendas, com a finalidade de 
fortalecer a participação comunitária desses 
grupos e sua liderança local, de forma que estejam 
conscientes de seus direitos e deveres na sociedade. 

Três Corações

O trabalho com famílias vulneráveis das comunidades 
do entorno do Projeto Três Corações teve início 
em 2009. Destina-se a fortalecer as estruturas 
familiares sendo que, para isso, são oferecidas 
consultorias nas áreas financeira, social e psicológica. 
O programa oferece aconselhamento para essas 
famílias melhorarem suas capacidades, autoimagem 
e confiança. A equipe do Três Corações acompanha 
as famílias em situação de vulnerabilidade durante 
o ano, contribuindo para o fortalecimento de sua 
função protetora, da aquisição de direitos e melhoria 
da qualidade de vida. Os encaminhamentos para 
serviços sociais e de saúde são dados de acordo com 
as necessidades. Além da orientação – economizando 
para seus sonhos – as famílias recebem cestas básicas 
que as ajudam em sua organização financeira, sendo 
realizados workshops de curta duração para geração 
de renda. Tratando a pessoa de forma integral, a 
nutrição também é levada a sério, e o Três Corações 
propõe aulas de culinária saudável para as famílias 
melhorarem sua alimentação e aprenderem diferentes 
formas de utilizar os alimentos disponíveis. Em 2017, 
128 famílias fizeram parte das atividades.

Vila Torres

Em 2017 o Exército de Salvação estabeleceu uma 
parceria com o grupo Trilha Incubadora Social 
Marista, em Curitiba, que orienta uma cooperativa 
de mulheres, chamada “Nós”. Essa cooperativa 
reúne mulheres moradoras do bairro Vila Torres 
que trabalham com encomenda de peças têxteis, 
produzindo e comercializando uniformes e demais 
confecções com a marca “Nós”. É uma forma de 
gerar renda, baseando-se na economia solidária. O 
Exército de Salvação disponibiliza seu espaço para a 
cooperativa e trabalha, de forma paralela, ações de 
empoderamento de modo a fortalecer a autoimagem 
da mulher e seu protagonismo. São realizadas rodas 
de conversa e orientações individuais, bem como ações 
de assessoramento, defesa e garantia de direitos que 
atendem não somente as mulheres da cooperativa, 
mas são abertas à comunidade da Vila Torres. 
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Cooperação Sul-Sul

Em todo o mundo, o combate ao tráfico de pessoas 
é uma das lutas centrais do Exército de Salvação. 
O tráfico de pessoas é uma forma moderna de 
escravidão, em que se eliminam as liberdades 
individuais da pessoa, em muitos casos, obrigando-a 
a exercer uma atividade econômica em benefício do 
aliciador. O tráfico é comumente aliado à exploração 
sexual das vítimas. 

Na cidade de Uruguaiana, esse tipo de crime tem 
uma incidência de graves proporções, sendo que 
suas principais vítimas são crianças, adolescentes e 
mulheres. Essa cidade é um ponto estratégico para 
o tráfico, por sua conexão com a fronteira com a 
Argentina, sendo a principal porta de entrada de 
turistas estrangeiros por via rodoviária do Rio Grande 
do Sul.

Em outubro de 2016, os Capitães Jeferson e Cátia 
D’Ávila, diretores do Centro Sócio Educativo de 

Uruguaiana, viajaram à cidade de Resistência, na 
Argentina, para um intercâmbio com os Oficiais do 
Exército de Salvação servindo naquela cidade. Os 
Capitães Soledad e Adrian Ferrada realizam um 
trabalho de prevenção em escolas e também em 
rondas nas ruas da cidade, que faz fronteira com o 
Paraguai. O intercâmbio durou uma semana e permitiu 
que os diretores da unidade social de Uruguaiana 
estabelecessem objetivos e um planejamento de 
atividades na cidade. 

Desde 2017, atividades que unem teatro e palestras 
de prevenção ao tráfico de pessoas são realizadas 
em escolas da cidade e nas aduanas que separam 
Uruguaiana de Paso de los Libres. Campanhas também 
são realizadas em algumas comunidades como 
Salvador Faraco, durante o Carnaval fora de época da 
cidade, em datas específicas, como 18 de maio, Dia 
Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes, no Dia Salvacionista e de Oração pelas 
Vítimas do Tráfico de Pessoas.

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Garantir o desenvolvimento integral dos usuários de acordo com seu ciclo de vida, nos aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social. Complementar o trabalho social com as famílias para prevenir situações de 
vulnerabilidade e risco social. 

Lar do Méier

O papel do educador social é de observar a criança 
e o adolescente em sua integralidade e promover 
ações que os ajudem a se desenvolver cognitiva, 
social e emocionalmente. O educador social auxilia 
o atendido em reconhecer em si mesmo suas 
qualidades e potencialidades. Educador e atendido 
constroem juntos um repertório para que a criança ou 
adolescente possa ser autônomo e caminhe de forma 
consciente, tornando-se protagonista de sua história.  
O educador social também dá uma atenção especial à 
família dessa criança ou adolescente, contribuindo para 
a prevenção da ruptura de vínculos familiares.

Durante anos, Valéria Regina de Oliveira Ybars foi a 
educadora que acompanhou Pedro e se tornou, com 
o tempo, uma referência para ele. Valéria não traçou 
seu caminho por ele, mas o orientou e o ajudou a 
perceber que ele tinha valor e que, apesar de todas as 
dificuldades familiares, ele podia, sim, tomar atitudes 
saudáveis no presente e construir sonhos para o 
futuro. Em 2017 a educadora do Centro Socioeducativo 
Lar do Méier compartilhou a história de mudança de 
Pedro e conquistou o prêmio Cida Mattar, da Rede 
Mãos Dadas, que é destinado a educadores sociais e 
mentores cristãos de crianças e adolescentes.

Capitã Ionara Tebas, Diretora do Centro Socioeducativo Lar do Méier, e 
Educadora Valéria, com os prêmios recebidos pela educadora e unidade social.
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NOSSO ALCANCE

806.343 atendimentos e 339.869 refeições servidas

151.436  atendimentos a crianças
em centros de educação infantil

Recanto da Alegria

95% das mães consideram a creche como um 
local de confiança para deixarem seus filhos. 

95% concordam que a unidade auxiliou o 
desenvolvimento de seus filhos, e 100% das mães 

estão satisfeitas com o serviço oferecido.

631.553 atendimentos a crianças e adolescentes 
nos programas de serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos (centros
para crianças e adolescentes)

CCI Torre

Os jovens que frequentam a unidade possuem 
uma expectativa positiva de futuro. 79% planejam 

continuar estudando e obter uma capacitação 
profissional, e 84% consideram que as atividades 

que realizam no CCI Torre serão úteis quando 
estiverem buscando emprego. 
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NOSSO ALCANCE

7.685 atendimentos a pessoas
em situação de rua

Projeto Três Corações

90% dos usuários do Três Corações afirmam 
terem feito algum progresso em suas vidas graças 

ao serviço prestado pela unidade social. Eles 
afirmam que se sentem bem-vindos no projeto,  

que são bem tratados pela equipe e que recebem 
apoio para contatar suas famílias. Mencionam 

também serem encorajados a trabalhar, recebem 
orientação para uso de computador e alguns 
reconhecem que a autoconfiança aumentou. 

3.222 atendimentos a adolescentes
grávidas e jovens mães

FloreSer

100% das jovens atendidas pelo FloreSer no 
primeiro semestre de 2017 afirmam que tiveram 
melhora em sua saúde desde que começaram a 

participar dos encontros.

12.447 atendimentos em programa de apoio às famílias

Projeto Três Corações

95% dos representantes das famílias atendidas relatam que o 
programa contribuiu para uma melhora em sua autoestima. 
95% demonstram de alguma forma uma melhor organização 
da vida e capacidade de fazer planos.
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EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Os Centros de Educação Infantil atendem crianças de 
zero a três anos, na modalidade Creche, e de quatro 
a cinco anos na modalidade Pré-Escola. O objetivo é 
o desenvolvimento integral da criança, nos aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social, num ambiente 
sadio, complementando a ação da família e da 
comunidade.

Stefany Lorrana da Silva Motta, mãe de Bryan Gabriel 
Silva Motta e Lucas Miguel Silva Motta (usuários do 
Centro Integrado Recanto da Alegria), encontrava 
dificuldades para trabalhar e se manter, pois não 
tinha com quem deixar os filhos para sair à procura 
de emprego. Ela mora com seus dois filhos em uma 
casa cedida por um parente e, mesmo não pagando 
aluguel, fica responsável por pagar as demais contas 
de água, luz e fazer as compras do mês. Stefany 
contava apenas com o Bolsa Família.

No dia 29 de junho de 2017, Stefany realizou 
a inscrição de Lucas na creche. Ele começou a 
frequentar a instituição na semana seguinte. 
Contudo, ela resolveu esperar mais um pouco para 

realizar a inscrição de Bryan. Diante da necessidade 
de trabalhar, Stefany procurou novamente a creche 
e realizou a inscrição do pequeno Bryan no dia 07 
de agosto de 2017. Stefany pôde, então, começar 
a trabalhar, realizando pequenos bicos como 
doméstica, enquanto procurava um emprego formal. 

A renda familiar aumentou. Stefany procurou a 
justiça para requerer a pensão alimentícia para 
seus filhos, no entanto, ainda não recebeu nenhum 
dos meses em atraso. O genitor foi intimado para o 
pagamento.

 A família tem-se organizado e, embora Stefany ainda 
não tenha conseguido um emprego formal, afirma 
que:

 “Graças à creche, agora eu estou fazendo bicos, 
trabalhando como doméstica até eu achar um 
serviço de carteira assinada”, quando questionada 
sobre Bryan, ela responde: “Depois que ele entrou na 
creche, ele engordou, está mais esperto, está maior, 
se desenvolveu bastante”.  
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CONTRIBUIÇÃO AOS ODS
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) compõem a agenda de desenvolvimento 
estabelecida pela ONU e da qual o Brasil é signatário. 
Ao todo, são 17 objetivos e 169 metas a serem 
atingidos até 2030. O Exército de Salvação no Brasil 
contribui para alcançar os ODS.

ODS 4: Assegurar a educação inclusiva 
e equitativa de qualidade e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 
para todos

O desenvolvimento na Primeira Infância é a 
base para que a criança tenha as condições 
de aprendizado em todas as etapas da vida. 
Nesse sentido, o trabalho realizado pelos 
centros de educação infantil do Exército de 
Salvação é crucial para o desenvolvimento e bom 
acompanhamento escolar dessas crianças no futuro. 
O trabalho realizado pelo Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos é também auxiliar 
no desenvolvimento das habilidades cognitivas, 
emocionais e sociais das crianças; habilidades estas 
que as auxiliam a seguirem o curso escolar com 
qualidade e a permanecerem na escola.

ODS 5: Alcançar a igualdade de gênero e 
empoderar todas as mulheres e meninas

Este objetivo busca promover a igualdade de gênero, 
com empoderamento de meninas e mulheres. 
O Exército de Salvação tem trabalhado para o 
fortalecimento das mulheres em todas as fases 
de suas vidas e para o fim da discriminação e da 
violência contra mulheres e meninas. 

ODS 16: Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça para todos e 
construir instituições eficazes, responsáveis e 
inclusivas em todos os níveis

O Exército de Salvação contribui para a prevenção 
do abuso e exploração sexual de crianças e 
adolescentes, bem como para a prevenção ao 
tráfico de pessoas, por meio de campanhas, de 
atividades direcionadas em escolas e nos projetos 
sociais. Também contribui com o objetivo 16 por 
meio do Assessoramento, Defesa e Garantia de 
Direitos, facilitando o acesso de homens e mulheres 
aos serviços públicos de direito. Apoia a retirada 
de documentação, como carteira de identidade. O 
Exército de Salvação no Brasil também exerce um 
trabalho de “advocacy” por meio de campanhas e 
participação em órgãos de consulta pública, como os 
Conselhos de Direitos.
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BELO HORIZONTE, IGREJA DE PRIMEIRO DE MAIO

Café Solidário

A Igreja Primeiro de Maio, localizada em Belo 
Horizonte, realiza toda quarta-feira o café solidário 
em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
da cidade. Esse projeto nasceu quando a Tenente 
Ienneke precisou de atendimento, tendo que 
esperar 10 horas até ser atendida. Observou, então, 
quantas pessoas passam por essa situação e que 
muitas vezes chegam de lugares longe da cidade e 
aguardam sem ter condição de tomar um café. A 
cada quarta-feira são distribuídos 100 cafés/sucos, 50 
lanches e, quando há doações, são distribuídos gibis 
da turma da Mônica para as crianças. Há também 
pessoas que se aproximam para oração e é feita 
distribuição da revista Rumo.

Futebol Mirim

A Igreja também iniciou atividades de futebol em 
uma praça próxima, onde não havia nenhuma 
atividade antes. O futebol acontece aos sábados, a 
cada 15 dias, para 40 crianças de 7 a 13 anos. Apenas 
10% das crianças são da Igreja, sendo que as demais 
são crianças da comunidade. Esse número chama 
atenção porque é um trabalho feito para o beneficio 
da comunidade. Além das crianças, há alguns pais 
que ficam ali acompanhando e torcendo a cada 
sábado. É um espaço para trabalhar valores através 
do esporte e ocupar, de forma saudável, um espaço 
público da cidade.

AÇÃO SOCIAL DAS IGREJAS
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MÃO AMIGA, CAMPINAS

O Exército de Salvação, em parceria com 
comerciantes da Central de Abastecimento de 
Campinas (CEASA), deu início, no dia 13 de maio de 
2017, ao Projeto “Mão Amiga”, que tem o objetivo de 
distribuir frutas, verduras e legumes para centenas 
de famílias em vulnerabilidade social de mais de 
dez bairros da região. Atualmente, existem cerca de 
270 cadastros e, a cada sábado, o número aumenta. 
São mais de 25 voluntários, que, juntamente com 
os Tenentes Walber e Genilda Velez, organizam a 
distribuição.  

Assim que os caminhões chegam com os produtos, 
membros da Igreja e voluntários colocam seus 
coletes e arregaçam as mangas, para organizar 
os caixotes com mais de doze tipos de verduras, 
legumes e frutas. A aposentada Geraldina Oliveira 
da Silva (75) é uma das primeiras a chegar, para 
garantir sua sacola cheia. “Eu não tenho palavras 
para agradecer e dizer o quanto tem sido bom para 
mim essas verduras. Eu sou aposentada, ganho 
pouco e se não fosse aqui, eu não poderia comprar 
tudo isso.” Hoje, o Projeto está consolidado, há 
uma maior variedade de alimentos e mais pessoas 
são alcançadas. “Mão Amiga” foi ainda expandido 
para duas creches, duas casas de repouso e uma 
comunidade de haitianos, no Quilombo II.

PORTAS ABERTAS, NITERÓI

O projeto Portas Abertas atende mulheres, cis e 
trans, no salão da Igreja de Niterói, oferecendo um 
ambiente seguro e acolhedor onde elas podem 
descansar entre atividades, fazer sua higiene pessoal 
ou tomar um pequeno lanche. Essas mulheres se 
identificam como profissionais do sexo e trabalham 
no entorno da Igreja. O relacionamento com 
elas está em construção desde 2008, quando um 
grupo de voluntários começou a fazer caminhadas 
noturnas nas redondezas, oferecendo uma conversa, 
um chocolate e, mais tarde, passou a distribuir 
preservativos. 

Os encontros ocorrem às sextas-feiras e são 
oferecidos atendimentos técnicos (Jurídico, Social 
e Capelania), cursos de qualificação profissional, 
oficinas de planejamento familiar, palestras sobre 
saúde sexual/DST/Aids, acolhimento (lanche, 
banheiros e higiene pessoal), facilitação de diálogos 
sobre Tráfico de Pessoas e atividades recreativas. 
Em 2017 foi oferecido um curso para Cuidadora de 
Idoso, a partir de demanda das participantes. Camila¹  
foi uma das pessoas que fez o curso de cuidadora 
e está trabalhando na profissão. Na formatura, ela 
disse o quanto este curso e o Exército de Salvação 
marcaram sua vida e disse que, pela primeira vez, ela 
se sente como um bom exemplo a ser seguido.

¹ O nome foi alterado para proteger a identidade da atendida.

AÇÃO SOCIAL DAS IGREJAS
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ESCADA, PERNAMBUCO

Inundações atingiram o sul do Estado de 
Pernambuco no final de maio, e mais de 45.000 
pessoas perderam seus bens, como móveis, roupas, 
itens de cozinha e comida. Algumas pessoas 
perderam  gado e veículos, afetando seus meios de 
sobrevivência.  

Para coordenar a resposta da melhor maneira, 
o Exército de Salvação entrou em contato com 
a Defesa Civil. Descobriu-se que já havia um 
planejamento para abrigar as pessoas, e que eram 
necessários itens como alimentos, roupas, móveis e 
produtos de higiene pessoal. As áreas mais afetadas 
estavam inacessíveis por veículos comuns, apenas 

veículos especiais do Exército Nacional, incluindo 
helicópteros, conseguiam acesso.  

Com o apoio do município, um grupo de voluntários 
da Igreja Central de Recife e da Igreja da Torre fez a 
distribuição de alimentos na parte central de Escada 
e também nas comunidades rurais de Martelo, 
Criméia e Pirauira.

O trabalho do Exército de Salvação foi apreciado 
pelas pessoas alcançadas. Um dos atendidos 
disse: “Vocês são a única igreja que se arriscou a 
chegar onde nós vivemos!“. Em outra comunidade, 
uma das mulheres atendidas comentou com uma 
vizinha: “Veja só! Eles estão entrando nas casas para 
conhecer a situação da gente, que maravilha!“. 

EMERGÊNCIAS
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URUGUAIANA, RIO GRANDE DO SUL

As ações ocorreram entre junho e agosto de 2017 e 
750 pessoas foram beneficiadas.

No começo de junho, a cidade de Uruguaiana, que 
faz fronteira com a Argentina, foi atingida por fortes 
chuvas. O rio Uruguai subiu 12 metros acima do 
limite e atingiu mais de 1600 pessoas. A Igreja de 
Uruguaiana do Exército de Salvação sensibilizou-
se com a situação e contatou líderes comunitários 

EMERGÊNCIAS
e habitantes da comunidade para entender as 
necessidades imediatas das pessoas afetadas. A 
Igreja atuou desde o início das inundações. A equipe 
apoiou 250 famílias com cestas básicas, kits de 
higiene, roupas, refeições e material de limpeza. O 
salão social da Igreja foi aberto para alimentação 
e atividades com as crianças. Além disso, a equipe 
forneceu colchões, cobertores e fogareiros para as 
pessoas alocadas em containers fornecidos pela 
Prefeitura.
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SUSTENTABILIDADE

O Salvashopping é o principal braço da 
sustentabilidade financeira do Exército de Salvação. 
São 8 bazares localizados em São Paulo e no Rio de 
Janeiro, com uma grande frota de caminhões que se 
mobiliza para retirar doações onde necessário. Em 
2017, foram 85.202 agendamentos para retirada de 
doações. Os objetos doados devem estar em bom 
estado, pois são revendidos nos bazares de forma 
a gerar fundos para a manutenção das unidades 
sociais do Exército de Salvação.

Além dos bazares, o Exército de Salvação conta 
com o aluguel de acampamentos, como “Estrela 

da Manhã”, em Goiana, Pernambuco e “Vale de 
Bênçãos”, em Suzano, São Paulo. Em 2017, as 
parcerias com o poder público representaram 58% 
dos investimentos feitos nos programas sociais do 
Exército de Salvação, sendo a principal fonte de 
recursos. 

Existe também um Programa de Apadrinhamento 
do Exército de Salvação, que oferece às pessoas 
a oportunidade de se tornarem padrinhos ou 
madrinhas das crianças assistidas pelas unidades 
sociais do Exército de Salvação, apoiando 
financeiramente os programas que elas frequentam.
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HISTÓRIA DE VIDA

Francine Lemos tem 16 anos e frequentou o Centro 
Integrado de Pelotas durante dois anos, tendo se 
destacado principalmente com a Banda. Sua família, 
como a maioria das famílias apoiadas pelo Exército 
de Salvação, tem uma história de desafios e lutas e 
sua mãe é, sozinha, a responsável pela casa. 

Apesar de não participar mais da rotina do projeto, 
que tem como limite de idade 14 anos, Francine 

continua e frequentar algumas das atividades, como 
as aulas de Hip Hop e a Liga do Lar. 

Ela também participou da campanha “Um Trato 
por um Bom Trato”, na qual aprendeu a fazer uma 
mandala que representa as cores da nossa infância. 
Agora ela utiliza essa habilidade tanto para oferecer 
presentes às pessoas, quanto para gerar uma renda 
extra!

A história de Francine, de Pelotas, foi compartilhada pela Comissão Internacional de Justiça,
por ocasião do Dia Internacional da Menina, promovido pela ONU em 2017.
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Exército de Salvação, utilizando os dados de endereço informados acima.

Bancos:

Bradesco Agência 1480  Conta Corrente 01638-1
Itaú  Agência 1000  Conta Corrente 60000-5
CAIXA  Agência 0255  Conta Corrente 01368-6


