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Missão e O
Missão
A missão da Assistência e
Promoção Social Exército de
Salvação é idenﬁcar problemas
sociais, assisr e promover, sem
disnção, o ser humano, em
nome de Jesus.

Objetivos
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:

Palavra do Presidente
Prezados Amigos e Apoiadores da APROSES
É com muita alegria e gratidão a Deus que apresentamos o Relatório Anual da APROSES
referente ao ano de 2013, demonstrando nesse material os serviços e ações realizados em
cada região do nosso país, onde o Exército de Salvação atua.
Nosso tema, ao longo do ano, foi a Primeira Infância, faixa etária que compreende dos 00
aos 06 anos de idade, período em que a criança necessita de cuidados integrais, por tratarse de uma fase de extrema importância para o desenvolvimento do ser humano.
É importante lembrar a necessidade de investirmos cada vez mais na Primeira Infância, este é um investimento
que trará valioso retorno para nossas crianças, para as famílias e para toda a sociedade. A legislação brasileira
assegura às crianças e aos adolescentes o direito a todas as oportunidades e facilidades, com a finalidade de lhes
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.
A mesma lei nos lembra de que é dever de todos nós, família, comunidade, sociedade em geral e poder público,
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária.
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Educacional
Que proporciona a criação
e manutenção de Centros
de Educação Infantil entre
outros.

No cumprimento de seus
objetivos, a APROSES
não faz distinção de raça,
cor, credo, sexo e religião.

Prezados Amigos e Apoiadores
da APROSES

O Exército de Salvação acredita neste investimento e, por meio dos nossos programas sociais e educacionais, temos
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maneira apaixonada, pois sabemos que o esforço e a dedicação trazem
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Oscar P. Sánchez - Comissário
à proteção em um ambiente seguro.
Presidente Nacional
Crianças de 0 à 5 anos são atendidas em programas de
educação infantil, onde acontece o primeiro contato da
criança com o universo escolar, nesta fase elas necessitam
de cuidados integrais e não há como separar o cuidar do
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Identidade
Organizacional
Entidade
Assistência e Promoção Social Exército de Salvação (APROSES)
Endereço: Rua Juá, 264 - Bosque da Saúde
São Paulo - SP CEP 04138-020
Endereço Postal: Caixa Postal 46.036 - Ag. Saúde
São Paulo - SP CEP 04045-970
Fone: (11) 5591-7077 / Fax: (11) 5591-7079
E-mail: aproses@bra.salvaonarmy.org
Site: www.exercitodesalvacao.org.br
CNPJ: 43.898.923/0001-15
Forma de Atuação: Assistencial, Promocional e Educacional

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: 17.08.2014
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA):
Registro sob n.º 722/1997, Lei Federal 8069 de 13.07.90, Validade:
22.10.2015
Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS): Inscrição n.º 449/2009,
Decreto n.º 38.877 de 21.12.99, Validade: 08.06.2009 à 07.06.2014
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social: Certificado de
Matrícula 30.2067, Validade: 30.06.2015

Registros Estaduais
Utilidade Pública Estadual:
Certidão SJDC n.º 0678/2012, 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 de 1.493 de 13.12.51)
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social: Processo nº
240.544/70 (concedido em 09/11/1970).
Processo nº 71010.004205/2006-97 deferido pela Resolução nº 3, de 23 de
janeiro de 2009, publicado no Diário Oficial da União em 26.01.2009, válido
de 01.01.2007 à 31.12.2009, pedido de renovação feito em 28.06.2012, com
o nº de protocolo 71000.059767/2012-35
Utilidade Pública Federal: Lei nº 91 de 28.08.1935, aprovado pelo Decreto
50.517 em 02.05.1961, Decreto de 18.02.1991, D.O.U. 19.02.1991, Validade:
30 de setembro de 2014
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Histórico
1865
O Exército de Salvação surge na Inglaterra, com William e
Catherine Booth, em meio à Revolução Industrial, numa
sociedade que passava por uma das maiores transformações
da sua história. Sua movação? Deus. Desde o seu início,
os salvacionistas têm sido movados pelo seu amor a Deus e à Sua
ua criação
especial – feita à Sua imagem e semelhança – o ser humano. Conscientes
nscientes de q
quee De
Deuss ama as
pessoas de forma singular e que Ele quer angir todas as áreas da vida das pessoas (o espiritual, o emocional,
o social, o psicológico, o sico), os primeiros salvacionistas lançaram-se na luta para aliviar a humanidade
sofredora, tendo essa visão holísca do ser humano como um todo complexo e indivisível. Assim é que,
desde cedo, o “slogan”: “sopa, sabão, salvação” tornou-se um marco do Exército, que abalou as estruturas e
os métodos das igrejas da Inglaterra naquele período.

1922

1928

1938

O Exército de Salvação chega ao Brasil, com a mesma visão de atender o
ser humano de uma forma integral.
Isso aconteceu tanto no dar um prato de sopa, como no aconselhamento; na ajuda familiar tanto quanto
no atendimento às vímas das enchentes; ou seja, de qualquer forma
em que o amor de Deus pudesse ser
demonstrado de forma práca.

Aos poucos, no Brasil, o trabalho
começou a demandar lugares mais
estruturados e, assim, em 1928 o
Exército de Salvação abriu sua Primeira Instuição Social: um Lar para
Marinheiros em Santos. Neste mesmo ano, foi realizada também a primeira Ação de Emergência e Socorro
a vímas de enchentes, acidentes,
etc, em Monte Serrat, Santos.

Em 1938 o Exército de Salvação
iniciou programas de educação e
saúde, ampliando seu atendimento
para lares de crianças e chegando
ao marco zero legal do trabalho – a
inauguração do “Rancho do Senhor”
(Lar de Moças), em São Paulo, e a
fundação da APROSES (Assistência
e Promoção Social Exército de Salvação), inicialmente vinculada ao
Rancho do Senhor.
Neste mesmo ano foi inaugurada também a Clínica Médica e Dentária “Dr.
Leopoldo Rössler”, em Porto Alegre.

Passados 91 anos, a Assistência e Promoção Social Exército de
Salvação (nome da endade após a incorporação dos diversos
trabalhos sociais existentes, em 28 de dezembro de 1973) connua
com a mesma movação de servir a Deus e a humanidade, que Ele
ama, e deseja fazer isso de maneira cada vez mais efeva.
A Aproses 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.
O que se segue neste relatório mostra não apenas realizações,
mas a tarefa diária de trabalhar com as pessoas na
promoção da sua integralidade.
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Presença G
Regional de São Paulo
Escritório Regional
Rua Taguá, 209 - Liberdade - São Paulo - SP
CEP 01508-010 Tel.: (11) 3207-3402
Fax: (11) 3209-5830
E-mail: regional-sp@bra.salvaonarmy.org
CNPJ: 43.898.923/0013-59
Centro Social - Projeto Três Corações
Rua Taguá, 209 - Liberdade
São Paulo - SP CEP 01508-010
Tel.: (11) 3275-0644
CNPJ: 43.898.923/0012-78
Centro de Educação Infantil
“Ranchinho do Senhor”
Rua Beroga, 470/480 - Chácara Inglesa
São Paulo - SP CEP 04141-100
Tel.: (11) 5589-4609 CNPJ: 43.898.923/0053-46
Lar do Outono
Rua João Rodrigues Pinheiro, 335 - Abernéssia
Campos do Jordão - SP CEP 12460-000
Tel./Fax: (12) 3662-2154
CNPJ: 43.898.923/0003-87
Creche NUDI - Núcleo de Desenvolvimento Infantil
Rua General Francisco Glicério, 3.048 - Jardim Anzai
Suzano - SP CEP 08665-000
Tel.: (11) 4747-1098 / 4748-3848
CNPJ: 43.898.923/0018-63
Centro de Conferências
e Acampamento “Vale de Bênçãos”
Avenida Manuel Casanova, 1.061
Suzano - SP CEP 08610-000
Tel.: (11) 4746-3843
CNPJ: 43.898.923/0024-01
Centro Comunitário “Vila dos Pescadores”
Rua Amaral Neto, 211 - Vila dos Pescadores
Cubatão - SP CEP 11531-070
Tel./fax: (13) 3363-2111
CNPJ: 43.898.923/0045-36
Rancho do Senhor
Rua Caramurú, 931 - Bosque da Saúde
São Paulo - SP CEP 04138-002
Tel./Fax: (11) 2275-4487
CNPJ: 43.898.923/0002-04
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“Salvashopping” - Loja 1
Av. Santa Catarina, 1.781 - Vila Mascote
São Paulo - SP CEP 04378-300
Tel.: (11) 4003-2299 CNPJ: 43.898.923/0051-84
E-mail: contato@exercitodoacoes.org.br
“Salvashopping” - Loja 2
Rua Dona Belmira Marin, 900 - Grajaú
São Paulo - SP CEP 04846-000
Tel.: (11) 5925-2327 CNPJ: 43.898.923/0058-50
Centro de Triagem Salvashopping
Rua Parnaíba Paolielo 116
São Paulo - SP CEP 04846-000
Telefone: (11) 5925-2327
C.N.P.J.: 43.898.923/0051-84

Regional do Rio Grande do Sul
Escritório Regional
Rua Machado de Assis, 255
Santa Maria - RS CEP 97050-450
Tel. e Fax: (55) 3026-1935
CNPJ: 43.898.923/0050-01
E-mail: regional-rs@bra.salvaonarmy.org
Centro Sócioeducativo de Uruguaiana
Rua General Câmara, 1.403 - Centro
Uruguaiana - RS CEP 97500-281
Tel.: (55) 3412-4930 CNPJ: 43.898.923/0007-00
Centro Integrado de Pelotas
Av. Fernando Osório, 6.745 - Três Vendas
Pelotas - RS CEP 96070-000
Tel.: (53) 3273-6909 CNPJ: 43.898.923/0006-20

a Geográfica
Regional do Rio de Janeiro,
Minas Gerais e Centro-Oeste
Escritório Regional
Rua Visconde de Santa Isabel, 20 - Salas 712/713 - Vila Isabel
Rio de Janeiro - RJ CEP 20560-160
Tel.: (21) 3879-5594/Fax: (21) 3879-5596
E-mail: regional-rj@bra.salvaonarmy.org
CNPJ: 43.898.923/0017-82

Regional do Paraná e
Santa Catarina
rina
Escritório Regional
Rua Mamoré, 1.191 - Mercês
Curiba - PR CEP 80810-080
Tel.: (41) 3336-8624 CNPJ: 43.898.923/0016-00
E-mail: regional-pr@bra.salvaonarmy.org

Projeto Integração e Centro Comunitário Nova Divinéia
Rua Bambuí, 36 - Grajaú
Rio de Janeiro - RJ CEP 20561-210
Tel.: (21) 2298-2574
CNPJ: 43.898.923/0047-06

Centro Integrado “Honorina Valente”
Rua Manoel Jordão Cavalheiro, 539
Paranaguá - PR CEP 83212-030
Tel./Fax: (41) 3423-6115
CNPJ: 43.898.923/0022-40

Centro Sócioeducativo Lar do Méier
Rua Garcia Redondo, 103 - Cachambi
Rio de Janeiro - RJ CEP 20775-170
Tel.: (21) 2595-5694 CNPJ: 43.898.923/0010-06

Casa de Apoio
Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 5.167
Boqueirão - Curiba - PR CEP 81730-040
Tel.: (41) 3286-3662 CNPJ: 43.898.923/0046-17

Centro de Integração Familiar “Arco Verde”
Fazenda Arco Verde
Av. Antônio Pires, 1.790 - Distrito de Campo de Santana
Prudente de Morais - MG CEP 35715-000
Tel.: (31) 3711-1370
CNPJ: 43.898.923/0009-72

Núcleo Sócioeducativo de Apoio à Criança
Rua Manuel Marns de Abreu, 247 - Prado Velho
Curiba - PR CEP 80215-430
Tel.: (41) 3363-1537 CNPJ: 43.898.923/0041-02

Centro Integrado “Recanto de Alegria”
Rua Luis Amélio Freire, 250 - Bairro do Porto
Carmo do Rio Claro - MG CEP 37150-000
Tel.: (35) 3561-2175
CNPJ: 43.898.923/0049-60
“Salvashopping” - Loja 3
Rua Dr. Odilon Benévolo 196 - Benﬁca
Rio de Janeiro - RJ CEP 20911-230
CNPJ: 43.898.923/0057-70

Centro Integrado “João de Paula”
Rua XV de Novembro, 3.165
Joinville - SC CEP 89216-201
Tel.: (47) 3453-0588/3027-5517
E-mail: secretaria@joaodepaula.org.br
CNPJ: 43.898.923/0005-49

Regional do Nordeste
Escritório Regional
Rua Carlos Gomes, nº 1.016 - Prado
Recife - PE CEP 50751-130 / Tel.: (81) 3227-7513
E-mail: regional-ne@bra.salvaonarmy.org
CNPJ: 43.898.923/0027-54
Centro Comunitário “Integração”
Rua Conde de Irajá, 108 - Torre
Recife - PE CEP 50710-310 / Tel.: (81) 3228-4740
CNPJ: 43.898.923/0021-69
Centro Comunitário de Petrolina
Rua Dormentes, nº 58 – Gercino Coelho
Petrolina-PE CEP 56306-140
Tel.: (87) 3863-3826
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A Importância de se Investir na
Primeira Infância

A

primeira infância compreende a faixa etária dos 0 aos 06
anos de idade, fase de muitas mudanças, descobertas e desenvolvimento.
Essa é uma etapa primordial para
o desenvolvimento das estruturas sica, psíquica e habilidades sociais.
Assim o que acontece na primeira
infância de uma criança irá reﬂer
em toda sua vida.
Já se percebeu e estudos comprovam a necessidade de invesrmos na
primeira infância, já que este invesmento trará como retorno ganhos e
benecios para toda a sociedade.
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Uma criança que nessa fase recebe alimentação adequada terá um
desenvolvimento sico adequado,
com as aquisições necessárias para
cada fase de desenvolvimento.
Cuidados com higiene e saúde
contribuirão para um desenvolvimento saudável, evitando doenças
e proporcionando melhor qualidade
de vida.
Um ambiente que esmule o
aprendizado, e ofereça oportunidade de perceber-se e aprender em
cada fase do seu desenvolvimento
também dará sua contribuição para
o sucesso futuro.

Contudo pesquisas demonstram
que situações como negligência,
maus-tratos, abuso contra criança e
privação de alimentação adequada,
podem interferir diretamente em seu
desenvolvimento prejudicando-o.
Hoje sabe-se que diante de situações que favoreçam um desenvolvimento adequado na primeira infância haverá um custo menor do que
tratar as conseqüências desse não
invesmento na primeira infância
futuramente.
O Exército de Salvação tem invesdo na primeira infância, através de
seus programas sociais e educacio-

nais voltados para essa faixa etária.
O atendimento à primeira infância
tem acontecido através dos Serviços
de Centro de Educação Infanl que
atendem crianças na faixa etária de
0 à 05 anos de idade, com objevo
de proporcionar ao aluno a formação e a informação necessária para o
desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-realização, despertando interesse pelo
prosseguimento dos estudos, garanndo um ensino atualizado que, parndo do ambiente e conhecimento
da criança possibilite a superação
e a compreensão de novas realidades; destacamos como importante o
processo de socialização e dos valores morais relacionados à família, a
convivência, a sociedade, etc. Oferecemos alimentação adequada para
essa fase de crescimento e acompanhamento de peso, principalmente
em casos de baixo peso e desnutrição. Damos apoio às campanhas
oﬁciais de imunização, encaminhamentos às áreas da saúde e serviços
sociais dos municípios quando idenﬁcada essa necessidade. Também
são realizados encontros e avidades de orientação dirigidas às famílias, visando fortalecer os vínculos
familiares, comparlhando e complementando a educação e cuidado
das crianças com as famílias. Para a
rabalho
realização desse trabalho
contamos com
a parceria das
comunidades
locais, empresas e Secretarias
de Educação.

“Buscamos
desenvolver avidades
de convivência,
estabelecimento e
fortalecimento de
vínculos e socialização
centradas na
brincadeira, com foco na
garana das seguranças
de acolhida e convívio
familiar e comunitário...”
Outro Programa voltado para primeira infância é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para Crianças de até 6 anos,
que tem por foco o desenvolvimento de avidades com crianças, familiares e comunidade, para fortalecer
vínculos e prevenir ocorrência de
situações de exclusão social e de risco, em especial a violência domésca e o trabalho infanl.
Esse programa parte do reconhecimento da condição peculiar de
dependência, de desenvolvimento
desse ciclo de vida e pelo cumprimento dos direitos das crianças,
numa concepção que faz do brincar,

da experiência lúdica e da vivência
arsca uma forma privilegiada de
expressão, interação e proteção social.
Dessa forma buscamos desenvolver avidades de convivência, estabelecimento e fortalecimento de
vínculos e socialização centradas na
brincadeira, com foco na garana
das seguranças de acolhida e convívio familiar e comunitário, por meio
de experiências lúdicas, acesso a
brinquedos favorecedores do desenvolvimento e da sociabilidade e
momentos de brincadeiras fortalecedoras do convívio com familiares.
Com as famílias, o serviço busca
estabelecer discussões reﬂexivas,
avidades direcionadas ao fortalecimento de vínculos e orientação
sobre o cuidado com a criança pequena.
Devemos tratar a primeira infância com carinho, atenção e o respeito que esta importante fase merece,
pelo que as crianças são hoje, pelos
direitos que cada uma delas tem de
acesso à bens e serviços com absoluta prioridade, e pelo que podem
ser e alcançar no futuro, mas principalmente por acreditar que vale a
pena invesr cada vez mais na primeira infância.
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Histórias de Vida de Sucesso
AV)

Centro de Integração Familiar Arco Verde (CIF
tá desde
aroline, 11 anos, es
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importante a presen
o que é afastado
Salvação em um bairr
eninas e seu mada cidade. As suas m
nidade de abraçar
rido veram a oportu
antes não nham
oportunidades que
no bairro.

C
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ustavo, 15 anos, está desde
2007 na unidade. Para ele,
o mais importante quando
criança era se diverr, mas a frequên
cia nas avidades do CIFAV amadur
eceram logo o seu foco e ele aprend
eu
muito com isso, como, por exemplo,
a
trabalhar em grupo, a ajudar os out
ros
nas tarefas da escola, podendo, assi
m,
desenvolver seu senso de solidarieda
de. Durante todos esses anos ele
fez
amigos e conseguiu se abrir um pou
co
mais, o que nha muita diﬁculdade
por
ser ﬁlho único. Além disso, também
se
interessou para pesquisar sobre dive
rsos assuntos. Gustavo acha que o CIFA
V
foi importante porque era o único luga
r
do bairro onde havia avidades par
a as
crianças parciparem e hoje ele que
r
ser alguém que mulplica esses con
hecimentos para outras pessoas.

G

arolina, 13 anos, está desde 2007
na unidade. Recebeu no CIFAV
um grande apoio na aprendizagem das matérias de português e de
matemáca, o que considera muito importante pois sua mãe, por não ter conseguido completar os estudos, não podia ajudá-la nos deveres de casa. Com o
apoio do CIFAV, seu rendimento escolar
aumentou, além de ter feito novas amizades. Considera importante a presença
do Exército de Salvação no bairro porque
ra os meninos da rua e da ociosidade.
Hoje ela frequenta também a oﬁcina de
Informáca e, por causa disso, consegue
facilmente usar o computador em tudo,
ajudando na elaboração dos trabalhos
escolares. É grata pelo apoio do Exército
de Salvação, pois hoje é uma óma aluna e tem perspecvas e conﬁança para o
seu futuro escolar e proﬁssional.
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Projeto Três Corações
conta que sempre
eto Três Corações e
oj
pr
o
u
to
en
qu
fre
versas oporelipe
por todos. Recebeu di
do
uí
str
in
e
do
bi
ce
to profoi bem re
para o seu crescimen
to
ui
m
m
ra
uí
rib
nt
co
datunidades que
a Deus pela oportuni
ce
de
ra
Ag
o.
et
oj
pr
uipe do
certo.
ﬁssional, graças à eq
encontrado o caminho
r
te
r
po
o
çã
lva
Sa
de
de e ao Exército

F

aria Crisna tem 38 anos e dois ﬁlhos, Brya
n
de 11 anos e Samuel de 03 anos. Devido
a
um erro médico seu ﬁlho Samuel nasc
eu
co paralisia cerebral afetando toda a
com
sua coorden o motora, por causa dessa situação
naçã
ela entrou
d ressão, chorava o tempo todo, pois
dep
sua situação
ﬁnanceira arruinou e começou a passar por
diﬁculdades. O Projeto Três Corações entrou em sua
vida em
um momento de muita diﬁculdade tanto
ﬁnanceira
como emocional. Ela achava que ninguém
queria ﬁcar por perto ou se importasse com seu prob
lema,
pre isava de ajuda e não sabia onde proc
prec
urar. Bateu na
porta do projjeto
t para pedir cesta básica, foi então que
descobriu que
eles não nham um programa de cesta
básica, mas faziam um trabalho com a
família. Marcaram uma visita e, no dia e
hora marcada a assistente social apareceu em sua casa. Durante a visita ela expl
icou que o projeto trabalhava apoiando
as pessoas na realização de seus sonhos.
Lembra-se de ter dito a ela que não
nha sonho, pois só pensava no ﬁlho, eram
muitos
gastos e não conseguia
se ajustar direito a realidade que viviam
no moomento. O Projeto Três Corações abraçou
sua cauusa e hoje oferece apoio com assistência
jurídica,
a,
social, psicológica, consultoria ﬁnanceira
, cesta
básica, orienta na questão de seus direitos,
além
de encaminhar para cursos. Seu ﬁlho de 11
anos
também faz curso de música no projeto.
Aﬁrma que hoje sua situação psicológica mel
horou
muito, pois tem com quem contar e agor
a ela
conseguiu parar de chorar.

M
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Centro Comunitário Vila dos Pescadores
âmella, 20 anos, foi atendida
pelo
projeto de 2000 a 2007
como
aluna, de 2007 a 2009
como
voluntária e de 2009 a 20
11 como funcionária. Conta que enquan
to foi voluntária ganhou uma bolsa de
estudo para
o curso de inglês com du
ração de seis
anos, e neste período foi con
vidada a ser
funcionária do projeto e
a ministrar as
aulas de Inglês. Acredita qu
e a experiência como voluntária foi ess
encial, pois
aprendeu a se comportar
como funcionária e a ter noções de res
ponsabilidade e compromisso. Classiﬁ
ca como “um
sonho” ser funcionária de
um lugar onde
ela pracamente nasceu,
e a cada aula,
os ensinamentos passados
para as crianças, faziam com que ela sen
sse com o
dever cumprido. A parr
daí ela pôde
decidir sua carreira proﬁ
ssional e queria ser professora, não ne
cessariamente
de inglês, mas Pedagoga,
pois gostaria
de levar crianças e adolesce
ntes de uma
realidade como a dela, qu
e moram em
uma comunidade e que est
udam em Escola Pública a terem o dir
eito de sonhar
e, através de projetos com
o o da Vila dos
Pescadores, a realizá-los!
Atualmente
está no 2º ano de Pedagogia e trabaalh
lhaa
como recreacionis
ista
ta
em uma escola paarrcular, mas sempre
re
que pode, ajuda no
o
Projeto da Vila dos
Pescadores.

P

driana, 32 anos, entrou no projeto aos oito anos de idade. O
projeto foi muito importante
em sua vida e na vida de seus irmãos,
pois sua mãe saía muito cedo para trabalhar e muitas vezes chegava tarde,
com o projeto ela ﬁcava mais tranquila,
devido aos perigos que o bairro oferece como tráﬁco, prostuição, drogas e
a violência. Com o projeto aprendeu a
ter responsabilidade de ir para a escola,
sem ninguém precisar mandar, pois sua
mãe não estava em casa. Quando faltava na escola as “as” do projeto conversavam sobre a importância dos estudos
para o seu futuro. Ficou até completar 16
anos, em 1997, e foi trabalhar em uma
banca de jornal. Passou por muitas experiências, mas nunca esqueceu o que foi
passado enquanto esteve no projeto, e
atribui a importância desse aprendizado
como base para as decisões que precisou
tomar. Atualmente é funcionária do projeto na Vila dos Pescadores, e tenta passar para as crianças e adolescentes o que
aprendeu enquanto esteve lá.

A
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hor”

Centro de Educação Ifantil “Ranchinho do Sen
06, ennhor de 2003 a 20
Se
do
o
nh
hi
nc
Ra
rquee
ateus esteve no
inicio foi dicil po
no
e
qu
a
nt
Co
.
os
ma idade e
trou com dois an
eu amigos da mes
ec
nh
Co
.
de
da
vi
no
do Ranchitudo era
uita atenção. Saiu
m
u
de
e
lh
e
pr
m
coe se
crever. Aprendeu a
a “a Marrom” qu
es
e
r
le
o
nd
be
sa
mpletos
uitos passeios
nho com 5 anos co
amigos, foi para m
z
fe
o,
id
ec
er
of
a
muito boa.
mer tudo que er
ve uma educação
te
e
qu
a
rm
Aﬁ
s.
vo
culturais e recrea
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Centro Integrado Honorina Valente

afaela tem 21 anos e chegou
ao Lar Honorina Valente com
seu irmão quando nha seis anos de idade devido
a problemas de saúde de sua
mãe, então naquele
momento acharam melhor dei
xá-los em um lugar onde ser
no período de recuperação da
iam bem cuidados
mãe. Conta que chegou ao lar
muito assustada, pois não
sabia como seria essa nova eta
pa e sena muito a falta de sua
mãe, mas com o passar do
tempo se senu acolhida pelas
mães sociais do local pois for
am carinhosas e ﬁzeram com
que ela se sensse em casa.
Recebeu roupas, cama, sapato
s, brinquedos, e o principal,
muito amor. Fez amigos, con
heceu outras mães que preenc
her
am aquele vazio horrível
que sena e hoje os considera
como sua família. Quando com
pletou oito anos de idade
estava prestes a sair do lar, ma
s recebeu a nocia do falecim
ento de sua mãe e naquele
momento não havia outro loc
al para ela ﬁcar, por isso tev
e que permanecer no lar po
mais 10 anos, o que consid
r
era como os melhores de sua
vida. No tempo que esteve
no lar, conta que sua única
obrigação era estudar e rar
boas notas, por este movo,
conseguiu uma bolsa de estud
os para ingressar na faculdade
que
qu
q isesse. Hoje ela mora com
uma amiga e está no úlmo ano
da
fac
f uldade, cursando Administr
ação de Empresas, e agrade
ce a
Deus e ao Lar Honorina Valent
e por tudo o que lhe foi pro
porcionado no tempo em que est
eve lá, pois foram essenciais
para
que ela se tornasse a pessoa
que é hoje.

R
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ykon, hoje com 21 anos
, chegou ao Lar Honorin
a
Valente com seis anos
de idade, acompanhad
o
de mais dois irmãos. Fic
ou cerca de 10 anos no
local, pois sue mãe nã
o nha condições de
cuidar dele e
de seus irmãos. Passo
u sua infância no lar,
fez
amigos e
teve a oportunidade
de estudar sem se pr
eo
cupar com
falta de roupa ou alime
nto, mas acredita que
isso não seria o suﬁciente se sua
mãe vesse os abando
nado, conta
que apesar de todas as
diﬁculdades, ela nunca
deixou de
mostrar preocupação
com os seus ﬁlhos e de
visitá-los. Conforme
ele foi crescendo e te
ndo consciência das co
isas, começou a se pr
com ela, e é essa preocu
eocupar
pação que o impulsion
a hoje. Agradece a Deus
oportunidades que rece
pelas
beu estando no lar e ac
redita que não teria a me
chance se esvesse co
sma
m sua família. Agrade
ce pela vida do Major
que em uma conversa
Ar
na
ldo
o marcou com a frase
“Você deve quebrar o
e que hoje isso o incen
ciclo”,
va a mudar a história
e a situação de sua fam
Agradece também a um
ília.
padrinho que conhec
eu através do Lar Hono
Valente, que o ajudou
rin
a
ﬁnanceiramente em alg
umas situações e que
forma possibilitou que
desta
ele entrasse em uma Fa
culdade parcular de
em Curiba. Hoje Myk
Direito
on já está um pouco
mais estabilizado em
estuda e faz estágio re
Cu
riba,
munerado em um escri
tório de Advogados, e
na importância que o
ac
redita
Lar Honorina Valente te
ve em sua história.
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ha
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e
qu
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Q
de
de
rguntaram se
to
t Brasileiro da Cida
militar, então lhe pe
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rv
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de
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id
je Douglas
músicos em
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ele estava intere
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é cabo do Exército
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Centro Comunitário Integração - Torre
e
arla frequentou o Centro Comunitário Integração – Torre
em 1986 quando nha quatro anos. Ela parcipava das
avidades de apoio escolar durante o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Foi voluntária por um ano e em seguida foi
convidada a trabalhar no projeto. Conta que esse tempo no projeto
fez toda a diferença em sua vida e na vida de sua família, pois con-seguiu estudar e conseguiu um emprego. Carla trabalha há 13 anoss
no projeto como assistente administrava.

C

Centro Sócioeducativo Lar do Méier
srael esteve no programa no período de 2010
a 2012. O projeto teve grande importância em
sua vida, o fez amadurecer a conhecer pessoas
cou sanovas. Na época foi procurar o projeto porque ﬁ
, inglês
bendo que eram oferecidas aulas de português
ades
e música, e ele gostaria de ser músico. Fez amiz
,
bom
o
muit
era
to
com todos do local. Diz que o proje
fora,
de
distraía e fazia esquecer os problemas do lado
o lidar
além de ensiná-lo a amadurecer e também a com
urar
proc
logo
foi
to
com a vida. Quando saiu do proje
um trabalho porque sua mãe não nha condições de sustentá-los, então
fez sua inscrição numa lanchonete e
passou, onde está trabalhando até
o presente momento, hoje já conseguiu mudar de cargo, e se connuar indo bem pode chegar a
Gerente. O projeto foi muito bom
para sua vida.

I
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oão, conta que sua história com
eça em
1966, de origem pobre sua mã
e foi levada à instuição Lar do Mé
ier e conseguiu a vaga. Conta que o loc
al nha naquela
época ao todo 45 crianças e
no começo foi um
pouco estranho, pois havia ape
nas um casal que
nha que distribuir carinho a
todos, mas diz que
isso foi bem diverdo. O sist
ema adotado na
época parecia que dava certo,
sendo que uma
vez por mês nham visitas. Fic
ou na instuição
por 12 anos e acredita que
as lições aprendidas ajudaram a crescer de for
ma honesta. Saiu
com o Ensino Fundamental e
outros cursos que
o ajudaram na vida, tanto na
parte espiritual
como na parte acadêmica. Cad
a momento que
lembra, sente muitas saudad
es. Hoje está formado, é funcionário publico
e foi eleito Diretor
de uma Escola Pública, diz que tem
m
muito que agradecer as pessoas
que dirigiram o
Lar do Méier, um
lugar que aprendeu a amar.

J

C

arlos, 28 anos, chegou ao Lar
do Méier com quatro anos.
Considera fundamental o trabalho do
Exército de Salvação em sua vida, pois
o levou a ter noção de amigos, companheirismo e de trabalho. Perdeu seus
pais biológicos e foi para o lar onde
ﬁcou até 2001, quando completou 16
anos. Começou a trabalhar como menor aprendiz até os 18, mas teve que
sair por causa dos serviços militares, e
depois voltou para a mesma empresa
que está há 8 anos. Espera que todas
as crianças possam ter as oportunidades que teve, pois hoje tem um lar,
consegue pagar seus estudos e acredita que em breve terá sua família.

Rancho do Senhor
ao Marrom, entrou no Exército de Salv
aria Helena, também conhecida com
u
Jacunga – MG. Aos 17 anos começo
ção aos seis anos, em um orfanato em
ciência. Na idade adulta esteve no Lar
a trabalhar com uma criança com deﬁ
foi convidada
ação, onde teve sua ﬁlha, na época
para Gestantes do Exército de Salv
alguns anos
trabalho para o Berçário. Depois de
do
te
fren
a
ar
atu
a
par
tora
dire
pela
naquele local
inar o Ensino Médio. Após 10 anos
ela pôde voltar aos estudos e term
o espaço com o nome
com o Berçário, foram para um nov
a trabalhar com
de Ranchinho do Senhor e começaram
anos. Com 50
18
há
a
crianças de até seis anos, onde atu
r o curso de Peanos ingressou na faculdade para faze
ria Helena, estar no
dagogia, onde se formou. Para Ma
s, mudou sua vida,
Exército de Salvação todos esses ano
e por ter ajudado
pois conseguiu criar sua ﬁlha sozinha
em sua formação.

M
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Programas Desenvo
APROSES NO B
Assessoramento, Defesa e
Garantia de Direitos
Esse Programa tem como objevo Fortalecer e
qualiﬁcar as Unidades da APROSES quanto ao
seu planejamento, captação de recursos, gestão,
monitoramento, avaliação, oferta e execução dos
serviços, programas e projetos, visando à qualiﬁcação dos serviços e programas.

Nossos núme
ros em
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Centro de Educação Infantil
Este Programa oferece o Serviço de Educação Infanl, primeira etapa da Educação Básica, para
crianças de 0 a 5 anos, tendo como ﬁnalidade o
desenvolvimento integral da criança até 5 anos
de idade, em seus aspectos sico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da
família e da comunidade.

2013

Atendimentos re
alizados:
Crianças em Cent
ros de
Educação Infan
l: 138.864
Usuários dos Ce
ntros para Crianç
as,
Adolescentes e Ju
ventude: 163.96
0
Adolescentes e jo
vens com Oﬁcina
s
Culturais e Ars
cas: 4.859
Apoio a famílias
em situação de
vulnerabilidade
social: 37.349

volvidos pela
O BRASIL
Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos Centro para Adolescentes e
Juventude
Este Programa atende adolescentes e jovens,
oferecendo oﬁcinas, cursos e avidades com o
objevo de complementar o trabalho social com
família, prevenindo a ocorrência de situações de
risco social e fortalecendo a convivência familiar
e comunitária, prevenindo a Instucionalização e
a segregação de crianças, adolescentes e jovens
assegurando o direito à convivência familiar e comunitária; promovendo o acesso a benecios e
serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede
de proteção social de assistência social.
Oferecendo ainda a oportunidade aos jovens de
adquirir conhecimento e desenvolver capacidade
para a vida proﬁssional e o acesso ao trabalho.

Atendimento Social à Família
Este Programa tem como objevo oferecer trabalho social com famílias, de caráter connuado,
com a ﬁnalidade de fortalecer a função proteva
das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e
contribuir na melhoria de sua qualidade de vida,
prevendo ainda o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

19

Programas Desenvolvidos pela APRO

Instituição de Longa Permanência
para Idosos
Este Programa oferece acolhimento para idosos
com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência, esse serviço é previsto para idosos que
não dispõem de condições para permanecer com
a família, com vivência de situações de violência
e negligência, em situação de rua e de abandono,
com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.
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Serviço de Acolhimento
Institucional
Esse Programa oferece acolhimento provisório e
excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, sob medida de proteção (Art. 98
do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em
situação de risco pessoal e social, cujas famílias
ou responsáveis encontrem-se temporariamente
impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.

ROSES NO BRASIL

s em 2013

ero
Nossos núm

realizados:
Atendimentos
imento
entes em Acolh
sc
le
o
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e
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Crian
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Instuição
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e
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.127
orientação: 28
idas: 586.096
Refeições serv

Salvashopping
Localizado nas cidades de São Paulo e Rio
de Janeiro, o Salvashopping tem por ﬁnalidade
criar oportunidades para que pessoas sicas e
jurídicas possam apoiar a missão do Exército de
Salvação. Isso se dá através de um programa
de reciclagem de objetos doados, tais como:
roupas, móveis e eletrodoméscos que, depois
de classificados, consertados e avaliados, são
vendidos ao público em geral. Todos os recursos
gerados são empregados na manutenção das
diversas avidades sociais do Exército de Salvação.

Centro de Conferências e
Acampamento
“Vale de Bênçãos”
Localizado na cidade de Suzano, o “Vale de
Bênçãos” tem como ﬁnalidade prover um local
retirado, amplo, arborizado e tranquilo para
conferências, cursos, acampamentos, encontros
religiosos e de confraternização, em eventos
promovidos pelo Exército de Salvação ou por
outros
tros grupos.
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Ações Desenvolvidas em 2
Parcerias na Missão
O Exército de Salvação é conhecido mundialmente pelo forte componente de ação social
que praca dentro da sua missão para com as
comunidades nas quais se encontra inserido.
Uma dessas expressões está representada
pela parcipação em emergências criadas por
grandes acidentes ou desastres naturais que
acontecem nos países onde o Exército de Salvação trabalha e também em alguns onde ainda não está estabelecido.
Nestas ações de emergência, uma das ferramentas que é de grande apoio logísco são as
cannas móveis. Até bem pouco tempo, o Brasil não possuía esse po de “ferramenta” para
apoiar nas ações locais de emergência. Contudo, graças a uma nova parceria que começou
em 2011 com a Fedex Express Brasil, a parr
de março de 2013, o Exército de Salvação pôde
contar com este po de apoio para servir melhor a comunidade local.
O veículo foi imediatamente colocado em
ação na cidade de Cubatão, onde, juntamente
com os membros do Exército de Salvação, prestaram ajuda de emergência a muitas famílias
que nham sofrido com as enchentes que afetaram aquela região no inicio do ano.
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Copa das Confederações une
salvacionistas contra o tráfico
de pessoas
Como prévia do envolvimento do Exército de
Salvação na Copa do Mundo de 2014, mais de
100 membros da endade foram às ruas das
cidades de Brasília e Rio de Janeiro durante a
Copa das Confederações da FIFA para parciparem da Campanha de Conscienzação Contra o Tráﬁco de Pessoas.
Nas ações que ocorreram no dia de abertura
(Estádio Mané Garrincha, Brasília) e na parda
ﬁnal da Copa (Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro), os parcipantes pararam nos sinais de
trânsito ao redor dos estádios segurando uma
faixa com os dizeres “As pessoas não podem
ser compradas nem vendidas. Tráﬁco de pessoas é crime. Denuncie!”. Outros se aproximavam dos carros e entregavam aos motoristas
e passageiros folhetos informavos sobre o
tráﬁco. Em outra iniciava, parcipantes se enﬁleiravam segurando um código de barras em
papel e cartazes perguntando “Qual é o valor
do seu silêncio?”.
Foram criadas muitas oportunidades para
conversa com aqueles que paravam para olhar,
como forma de conscienzar a população sobre o assunto.

Projeto dos Artistas

m 2013
Palhaço em Campos
Em Campos dos Goytacazes – RJ, uma das
formas encontradas para auxiliar o trabalho
comunitário realizado é a presença do palhaço Zé Goiaba, que na verdade é um Pastor da
igreja Exército de Salvação, e tem usado este
personagem como ferramenta para alcançar a
comunidade. Para trabalhar com as crianças do
bairro Parque Aurora valores como amizade,
solidariedade, cuidado com o meio ambiente
através de brincadeiras, danças, gincanas e ensino, o palhaço entra em ação. Ele também organizou uma festa de Natal no Orfanato Aconchego que acolhe 150 crianças onde fez muitas
brincadeiras e danças. Em junho de 2013 parcipou de um trabalho comunitário durante a
Copa das Confederações, a ação foi feita em
Belo Horizonte em uma praça do bairro Primeiro de Maio, onde realizou jogos e brincadeiras
junto com membros do Exército de Salvação.

Em julho foi realizado na unidade Ranchinho
do Senhor um Coquetel como forma de ﬁnalizar a avidade nomeada como “Projeto dos
Arstas”, onde cada uma das turmas teve a
oportunidade de trabalhar com um Pintor, e os
escolhidos foram Tomie Othake, Romero Brito,
Tarsíla do Amaral, Paul Klle, Wassily Kandinsky
e Pablo Picasso.
Durante o projeto as crianças conheceram
um pouco da história dos pintores e reproduziram diversas telas, aumentando assim o conhecimento sobre o assunto além da oportunidade de tomar gosto pela arte!
No dia do Coquetel foram expostas as obras
das crianças, e cerca de 180 pessoas, entre pais
e familiares que visitaram a exposição, veram
a oportunidade presgiar esse projeto.

Congresso Nacional
“Um Exército com uma missão proclamando uma verdade”, esta frase foi dita pelo Major Adão Gonçalves e
poderia ser o resumo de um ﬁm de semana no mês de
novembro, do qual mais de 800 membros do Exército
de Salvação - Brasil e músicos da Banda Regent Hall, membros do Exército de Salvação da Inglaterra,
vivenciaram no Congresso Nacional.
Foram momentos de celebração do passado, com gradão a Deus pelo pioneirismo e ﬁdelidade, e também uma celebração do presente, com o compromisso de manter viva a vocação do Exército de Salvação.
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Ações em
2013

Oficina de Prevenção à Exploração,
Abuso e Assédio Sexual
O Exército de Salvação em Niterói teve o privilégio
de desenvolver, no mês de novembro, uma Oﬁcina
de Prevenção à Exploração, Abuso e Assédio Sexual
com os jovens aprendizes (entre 17 e 20 anos). Para
tornar o debate mais interessante foram passados
trechos de um ﬁlme que trabalha a temáca, em seguida foi possível perceber a mudança de comportamento nos presentes, onde as risadas e a alegria
juvenil foram substuídas pela reﬂexão profunda e
lágrimas nos olhos. Os jovens comentaram o ﬁlme
e numa dinâmica de chuva de ideias, começaram
a surgir os senmentos e signiﬁcados em relação a
abuso sexual. Também foi possível construir com o
grupo os conceitos de exploração sexual, abuso sexual e assédio sexual, e debater algumas histórias
reais que surgiram.
Alguns valores foram trabalhados, como por exemplo, “não faça com ninguém o que não gostaria que
fosse feito com você”. Também foi discudo sobre a
necessidade de se quebrar o silêncio quando se trata
deste assunto, além da importância de uma ﬁgura de
um adulto de conﬁança e de outras ações voltadas
para a prevenção. No ﬁnal, o foco foi a prevenção do
assédio sexual (o abuso sexual no trabalho), uma vez
que esses jovens que frequentam o grupo são preparados para o mercado de trabalho, e foi possível
construir em grupos alguns manuais de boas prácas
de prevenção ao assédio sexual.
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Pessoas em Situação de Rua
Um conngente signiﬁcante de pessoas
adultas ulizam as ruas como espaço de
moradia e/ou sobrevivência em todo o país.
Se caminharmos pelas ruas, conheceremos
histórias fantáscas de pessoas talentosas
em vários aspectos; com formação superior
nas mais diversas áreas, domínio em línguas
estrangeiras, dons e talentos diversos mas,
que são colocadas à margem da sociedade
e das como inúteis nas suas funções. As
principais razões pelas quais essas pessoas
estão em situação de rua são: alcoolismo/
drogas (35,5%); desemprego (29,8%); desarranjos familiares (29,1%).
Esma-se que aproximadamente, 50.000
pessoas adultas encontram-se em situação
de rua em todo o país. Em São Paulo este número chega a 14.478 , sendo que 64% (4.319
indivíduos) concentram-se nos distritos da região central da cidade. Se compararmos com
as esmavas populacionais divulgadas pelo
IBGE em 2012, tal conngente populacional
ultrapassa ao de vários municípios brasileiros.
Dentro da perspecva, de que as pessoas
estão em situação de rua e não são de rua é
que, durante 2013 da Assistência e Promoção
Social Exército de Salvação viabilizou 3.588
atendimentos homens e mulheres, através
da realização de ações socioeducavas connuadas e acompanhamento psicossocial.
Todas as ações visam fomentar, discursões
relacionadas à garana de direitos e efevação de vínculos em uma perspecva emancipatória, com a ﬁnalidade de sensibilização
em relação à cidadania, auxiliando no processo da garana e efevação de seus direitos,
através de ações que facultem o protagonismo e autonomia.

Manual de Gestão da APROSES
Com o objevo de auxiliar e
orientar a atuação dos Diretores
Execuvos e de sua equipe para
desenvolver uma Gestão eﬁcaz
nas Unidades Sociais da APROSES, em 2013 foi elaborado o Manual de Gestão da APROSES. Esse
Manual de Gestão é um trabalho
colevo do Departamento Social,
Departamento de Projetos e Departamento de Finanças.
O Manual inicia com a apresentação do Exército de Salvação, sua
Missão. A proposta de se incluir
esse material tem como ﬁnalidade destacar a importância e riqueza dessa história, para que possa ser relembrada pelos salvacionistas e conhecida por toda Equipe da Unidade da APROSES.
Também pode ser xerocado para ser apresentado
aos parceiros da Rede e para a equipe de voluntariado. Isso ajuda a manter o foco da atuação do
Exército de Salvação que é tão peculiar e digno de
ser revisitado por todas as pessoas que atuam na
esfera social.
Em seguida, o Manual traz informações para o
entendimento do Terceiro Setor, de que maneira está estruturado, quais são seus objevos e
parcularidades para que através desse conhecimento, a APROSES, como parte do Terceiro Setor,
contribua na construção de uma proposta de parceria com as polícas públicas governamentais,

envolvendo a sociedade civil nessa
elaboração de um plano de atuação
social.
Tendo esse alinhamento sobre o
Exército de Salvação, como está inserido no Terceiro Setor, o Manual
apresenta a APROSES propriamente
dita, com suas caracteríscas, objevos e forma de Gestão.
Também foram incorporados
nesse documento, todos os instrumentais que estão disponíveis
para orientar cada dirigente sobre
os relatórios, prestação de contas
e dados que podem ser consultados conforme
a Legislação vigente para a atuação no Terceiro
Setor, além de informações e orientações imprescindíveis do Departamento de Projetos e do
Departamento de Finanças.
É necessário ter consciência de que o Manual
de Gestão é um documento que estará sempre
em construção, alinhando-se cada vez mais com a
necessidade do campo, e é esperado a constante
busca de aperfeiçoamento desse Manual, por parte da Liderança Nacional, das Equipes dos Departamentos, e a aplicabilidade e consulta constante
dos Diretores Execuvos, Supervisores Regionais e
toda equipe executora dos programas sociais, fará
com que, ao longo da história, este seja um avanço
para o cumprimento eﬁcaz na área social da Visão
e Missão a que tem se proposto para o Brasil.

Rede Nacional Primeira Infância
Assembleia Geral
A Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) realizou em dezembro a Assembleia Geral, em Fortaleza (CE). O encontro teve a
parcipação de representantes das 35 instuições associadas da
Rede e, em nome do Exército de Salvação, estava o Comissário
Oscar Sanchez e a Sra. Marilene Oliveira.
Foram dois dias de intensos debates, reﬂexões, decisões para
novos planejamentos, aprovação de novo Regimento, Carta de
Princípios, eleição de Grupo Gestor, relatório de avidades 2013 e apreciação de relatório ﬁnanceiro.
Para Luzia Laﬃte, coordenadora da Secretaria Execuva da RNPI, a Assembleia retratou o crescimento
e amadurecimento connuo da RNPI, agregando novos conhecimentos para o exercício mais completo
da missão da Rede.
Informações reradas do site www.primeirainfancia.org.br
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Planos para 2014
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Parceiros e Redes
Rede é um conjunto de organizações que atuam em parceria, com o objevo de desenvolver estratégias e
ações concatenadas a fim de realizar transformações sociais. As iniciativas de trabalho em redes
favorecem a troca de informações, arculação políca e instucional, facilitando a implementação de projetos
comuns em âmbito nacional, regional ou local.
Aos nossos contribuintes e parceiros de REDE, diariamente dedicados em apoiar e fortalecer, comparlhar
informações e experiências, o nosso sincero agradecimento. Os resultados obdos desta união de forças
provam, através das metas alcançadas, o valor que cada um possui na realização de seu trabalho.
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