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Mensagem da Presidência
William Booth, fundador do Exército de Salvação, resumiu a missão do seu Exército em três palavraschave: sopa, sabão e salvação. Sopa significando as necessidades fisiológicas do ser humano; Sabão as
necessidades sociais e a autoestima e Salvação o fato de, uma vez supridas as necessidades básicas, o
indivíduo ter condições de ouvir, entender e aceitar ou rejeitar a mensagem de salvação em Jesus Cristo.
Passados 149 anos de existência, as palavras do fundador ainda traduzem perfeitamente a filosofia holística da Assistência e Promoção Social Exército de Salvação, cuja missão é trabalhar o ser humano em sua
totalidade. Atuamos em situações onde a qualidade de vida e a dignidade humana sofrem ameaças. Intervimos com ações que combatem as injustiças que afetam os diversos segmentos vulneráveis da sociedade.
É uma grande alegria compartilhar as principais atividades desenvolvidas pela instituição, através do Relatório Anual de Atividades 2014. Neste ano, o relatório enfatiza ações voltadas para o público adolescente.
“A adolescência é um cruzamento de caminhos entre o íntimo e social; é o lugar das passagens, dos
encontros, das aberturas e dos fechamentos” (http://www.isaudebahia.com.br). Conhecedores dessa
realidade, para além de garantir os direitos inerentes à pessoa humana, conforme os princípios fundamentais expostos no Estatuto da Criança e do Adolescente, buscamos em nossa prática cotidiana a partir
do conhecimento da historicidade dos adolescentes, ser um instrumento facilitador para o desenvolvimento e autonomia e, acima de tudo, indicar caminhos de superação e transformação da sua realidade.
Somos gratos a Deus por Sua ação nos orientando e capacitando cuidadosamente para a realização dessa
obra, aos financiadores e parceiros pelo incentivo. Aos usuários que, confiando em nosso trabalho, vão
se abrindo ao processo de crescimento pessoal e familiar, contribuindo assim com a eficácia do trabalho
e permitindo a visualização da possibilidade da realização do nosso principal objetivo, que é contribuir
para que cada usuário torne-se um agente de transformação de sua própria vida e de sua comunidade.
E finalmente, sem perder seu grande grau de valor e importância, à equipe de colaboradores da organização, pois acreditam na possibilidade de mudança da realidade dos usuários e, dia a dia, constroem essa
transformação, assumindo seu trabalho não apenas como
um simples exercício profissional, mas como uma missão.

Oscar P. Sánchez
Presidente
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Valores e Pilares Institucionais
Missão

Trabalhar de forma apaixonada
como agente de transformação na sociedade
brasileira.

Somos parte integrante da Igreja Evangélica Exército de Salvação. Assumimos nossa identidade cristã evangélica e verbalizamos
aos nossos usuários acerca dessa identidade.
Porém construímos um espaço para o desenvolvimento da espiritualidade que exclui ações
proselitistas.
Atuamos em situações onde a qualidade
de vida e a dignidade humana sofram ameaças.
Intervimos com ações que combatem as injustiças que afetam os diversos segmentos vulneráveis da sociedade.

William Booth
Salvação
Fundador do Exército de
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Somos motivados pelo amor de Deus.
Amor que não se revela de uma única forma,
pelo contrário, não existe forma pronta ou particular. Assim, nossa prática é permeada por
esta motivação, mas se efetiva com ações técnicas e profissionais.
Cumprimos as leis que regem a Constituição brasileira, não fazendo distinção de qualquer natureza, quanto a raça, religião, faixa etária, gênero, convicção política, nacionalidade,
estado civil, condição física, etc., tanto na composição dos usuários, como na composição dos
colaboradores.

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:

Assistencial
Que compreende a proteção às famílias, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, mediante a organização e manutenção de Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes em
situação de risco, pessoas idosas e necessitadas em geral, organização e manutenção de Centro de Assistência Social e serviços à
comunidade.
Poderá contar com a participação na manutenção de Instituições Filantrópicas subordinadas ou vinculadas à APROSES, Instituição de Longa Permanência para idosos, na promoção de Cursos,
Seminários, entre outros, além de trabalhar no âmbito do respeito
aos direitos básicos dos menos favorecidos, na organização comunitária e na capacitação de pessoas para o seu próprio desenvolvimento.
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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.salvationarmy.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: 14.01.2018
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
255/2012, Decreto n.º 38.877 de 21.12.99
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).
Protocolo de renovação nº 71010.005172/2009-45 em 21/12/2009
deferido
Pedido de renovação feito em 18/12/2014, com nº de protocolo
7100.141741/2014-00
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 2015
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Um Pouco da Nossa História
1865
O Exército de Salvação nasceu na
Inglaterra no ano de 1865, com William
e Catherine Booth, em meio à Revolução
Industrial, como proposta questionadora
às dinâmicas sociais vigentes, as quais não
atendiam a população que se encontrava
em situação de vulnerabilidade social.
Seu êxito no combate à desigualdade
social conduziu uma rápida expansão de
suas ações pelo mundo.

1922

1973

O Exército de Salvação chega à cidade do
Rio de Janeiro em 1922, em meio à Semana
de Arte Moderna, com a visão de atender o
ser humano de forma integral.

A partir de 1973, após a incorporação
de diversos trabalhos sociais, a entidade
passou a chamar-se APROSES - Assistência
e Promoção Social Exército de Salvação,
conhecida mundialmente como Exército de
Salvação.

1928
Sua primeira instituição social foi na
cidade de Santos, onde foi inaugurado
em 1928 um Lar para Marinheiros. Neste
mesmo ano foi realizada a primeira ação
de emergência e socorro às vítimas das
enchentes e acidentes em Monte Serrat.

2014
Passados 86 anos, a APROSES 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, reafirmando seu compromiso com
a sociedade civil na busca de soluções
relevantes e edificantes que venham a
promover o ser humano e alterar o estado
de altíssima vulnerabilidade social e
degradação no qual encontra-se parte da
sociedade brasileira.
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Onde Estamos
SEDE NACIONAL
Unidades de Arrecadação
“Salvashopping “
Av. Santa Cartarina, 1781 – Vila Mascote
São Paulo – SP CEP 04378-300
Telefone: (11) 5925-2327
CNPJ: 43.898.923/0058-50
“Salvashopping III“
Av. Dona Belmira Marin, 900 – Grajaú
São Paulo – SP CEP 04846-000
Telefone: (11) 5925-2327
“Breshopping” II
Rua Odilon Benevolo, 196, Bairro Benfica, Rio de
Janeiro – Rj; CEP 01508-010;
CNPJ 43.898.923/0057-70
REGIONAL 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.salvationarmy.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

Lar das Flores
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
Centro Integrado “Recanto da 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

REGIONAL 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
Centro de Educação Infantil “Ranchinho do Senhor” E-mail: regional-rs@bra.salvationarmy.org
Rua Bertioga, 470/480 - Chácara Inglesa
São Paulo - SP CEP 04141-100
Centro Sócioeducativo de Uruguaiana
Tel.: (11) 5589-4609
Rua General Câmara, 1.403 - Centro
CNPJ: 43.898.923/0053-46
Uruguaiana - RS CEP 97500-281
Tel.: (55) 3412-4930
Lar do Outono
CNPJ: 43.898.923/0007-00
Rua João Rodrigues Pinheiro, 335 - Abernéssia
Campos do Jordão - SP CEP 12460-000
Centro Integrado de Pelotas
Tel./Fax: (12) 3662-2154
Av. Fernando Osório, 6.745 - Três Vendas
CNPJ: 43.898.923/0003-87
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Pelotas - RS CEP 96070-000
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
Rio de Janeiro - RJ CEP 20560-160
Tel.: (21) 3879-5594/Fax: (21) 3879-5596
E-mail: regional-rj@bra.salvationarmy.org
CNPJ: 43.898.923/0017-82
Projeto Integração
Rua Bambuí, 36 - Grajaú
Rio de Janeiro - RJ CEP 20561-210
Tel.: (21) 2298-2574
CNPJ: 43.898.923/0047-06
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
Centro de Integração Familiar “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
REGIONAL DO PARANÁ E SANTA CATARINA
Escritório Regional
Rua Mamoré, 1.191 - Mercês
Curitiba - PR CEP 80810-080
Tel.: (41) 3336-8624
CNPJ: 43.898.923/0016-00
E-mail: regional-pr@bra.salvationarmy.org
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

Casa de Apoio
Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 5.167
Boqueirão - Curitiba - PR CEP 81730-040
Tel.: (41) 3286-3662
CNPJ: 43.898.923/0046-17
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) 3226-4032
E-mail: regional-ne@bra.salvationarmy.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
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Adolescência

A

adolescência é um período
da vida repleto de mudanças, tanto no aspecto físico,
como emocional e social. É o momento em que a infância começa
a ficar para trás e adiante está o
mundo dos “adultos”. As mudanças no aspecto físico alteram a
estrutura corporal, um corpo que
até então era de criança passa
por várias transformações: não é
raro vermos os adolescentes se
esbarrarem em objetos por estarem ainda se acostumando com a
nova dimensão física. E o que dizer das espinhas que incomodam
tanto meninos quanto meninas?
No aspecto emocional há um verdadeiro turbilhão de hormônios
que afetam o humor: ora choram,
ora dão sonoras risadas. A vida
em sociedade muitas vezes não
é tão divertida quanto deveria: a
descoberta sexual e as dúvidas, a
cobrança dos pais, a escolha profissional, um futuro desconhecido,
a importância de ser aceito pelo
grupo.
A cada geração, a adolescência é um desafio tanto para os
que protagonizam
o processo, como
para aqueles que
se propõem a apoiá-los ao longo do
caminho. Precisam
se tornar independentes e capazes de
tomar decisões. A fim
de se tornarem adultos maduros, viverão um período de
rebeldia em relação a pais, au-
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toridades, instituições. Precisam cipais fontes de inquietação. Alsoltar as amarras.
gumas conclusões sobre o perfil
desse jovem latino-americano,
Essa fase de transformações é que bem exprime características
extremamente delicada e, ape- da juventude brasileira, seriam:
sar dos adolescentes se conside- 1) frustração devido às dificuldararem autossuficientes e donos des de acesso a níveis elevados
de suas vidas, eles precisam sim de educação e oportunidades de
de apoio e de orientação. Buscar emprego; 2) falta de uma influênuma formação, um primeiro em- cia significativa da religião sobre o
prego, conviver com a violência jovem, especialmente em relação
latente do dia-adia e com as tentações da rua são
desafios diários
e nem sempre o
adolescente sabe
como lidar com
todo esse mundo
que se abre a ele
ou a ela. Há sim
mais
escolhas,
mas há também
responsabilidades
e as frustrações
da vida em sociedade: nem sempre as coisas saem
como nós as idealizamos, estamos
sujeitos a variáveis externas.
Um retrato traçado pelo UNICEF¹,
aponta que os adolescentes da
América latina acreditam em melhores oportunidades no futuro
do que as que seus pais tiveram,
mas, ao mesmo tempo, consideram que seus países estão entre
os piores lugares para se viver no
futuro. Esses jovens revelam falta de confiança nas instituições
governamentais e a violência e
a insegurança seriam suas prin-

ao comportamento sexual e ao
casamento; 3) a violência envolvendo os jovens é um fenômeno
crescente na região, tornando-se
um problema público.
As dificuldades quanto ao acesso
à educação e ao emprego e a vulnerabilidade à violência devem ser
tratadas como prioridades numa
busca por melhores condições

de vida da população brasileira
e o jovem está no centro dessa
problemática. Para sanar essa situação é necessário investir em
crianças e adolescentes, que, com
uma boa educação, saúde e autoestima elevadas conseguirão se
tornar os atores principais de sua
própria caminhada, minimizando
o estigma das opressões por que
passaram, seja por falta de recur-

aos jovens assistência material,
mas nosso desejo profundo é de
auxiliar na formação de cidadãos
autônomos, munidos de recursos
e de confiança para buscar seu
próprio rumo e conhecer seus
direitos. Tendo sempre em mente que cada pessoa é única e valorizando as diferenças, focamos
nosso trabalho em uma atenção
holística ao indivíduo, de forma a
priorizar o desenvolvimento físico, psicológico
e espiritual de forma integrada.

também importante destacar os
projetos que visam ao desenvolvimento da primeira infância, já
que os estímulos recebidos nessa
época terão grande influência na
adolescência.

Em pleno século XXI, muitos são
os desafios enfrentados pelos jovens, especialmente aqueles em
situação de vulnerabilidade socioeconômica. Além de viverem
as dúvidas, as mudanças físicas e
emocionais dessa fase
tão delicada e ao mesmo tempo tão cheia
A missão religiosa per- de potencial, esses
meia nosso trabalho, e adolescentes possuem
é também transmitida uma bagagem muitas
em nossas ações, mas os vezes difícil de ser carprojetos aceitam a todos regada, marcada por
sem distinção quanto à dificuldades econômiexpressão de fé de cada cas, carência de afeto
um. Acreditamos nos be- e, em alguns casos,
nefícios de uma influên- violências. O apoio
cia espiritual e o trabalho humanizado que prodevocional está na base movemos dentro de
das nossas ações e da vo- nossas ações tem, ao
cação do Exército de Sal- longo dos anos, suprido
vação, mas é primordial muitas das necessidades
que nosso atendimento desses jovens e contribuíseja universal.
do para que se tornem
adultos saudáveis e inOs projetos da Aproses dependentes.
destinados aos jovens
sos materiais, de apoio familiar, de promovem a dignidade humana,
violências sofridas ou de precon- a profissionalização, o desenvolceito.
vimento de habilidades sociais, o
resgate e fortalecimento de vínA Aproses possui um forte com- culos familiares e comunitários,
promisso em desenvolver ações de forma a estimular a autono- Texto em colaboração
de promoção dos jovens no Brasil. mia dos jovens beneficiários, para com Nelson Wakai
Atuando em conformidade com o que eles caminhem mais longe e ____
Estatuto da Criança e do Adoles- enfrentem as vulnerabilidades so- ¹ UNICEF, La Voz de los niños y adolescenen América Latina y el Caribe,Encuesta
cente, nosso foco é o protagonis- ciais sem, no futuro, dependerem tes
Regional, 2000.
mo juvenil, isto é, não basta dar de programas socioassistenciais. É
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Destaques do Ano

N

o Centro Comunitário “Vila dos Pescadores” e Centro de Integração Torre os adolescentes e
jovens contam também com serviços de apoio como: aconselhamento, orientação e encaminhamentos que sejam necessários para eles e para suas famílias, como alternativas às questões que
estão expostos no dia a dia nas comunidades onde vivem.

Bruna Pereira da Silva - 15 anos
Centro Comunitário “Vila dos Pescadores”

Frequento o projeto desde bebê, pois minha mãe precisava
trabalhar e não tinha ninguém de confiança para cuidar de
mim, e desde então não saí mais. O lugar onde moro transpassa explicitamente a realidade do mundo, pois ser adolescente para mim não é como nos filmes, faço escolhas a todo
momento, e não é de qual roupa devo ir a uma festa, e sim
escolhas que decidirão e irão interferir no meu futuro.
Através das atividades do projeto consigo ter uma ampla
visão de um futuro muito melhor para mim, participando de todas as atividades percebo que de fato estou
sendo acolhida, pelos monitores, capitães e por toda a
equipe que, como um todo, busca sempre nos passar
o melhor.
Este ano participei do Encontro Lúdico de Crianças e Adolescentes, representando os adolescentes do meu município e da minha região em São Paulo capital, com o
apoio da APROSES e do CMDCA. Ter sido indicada pelo projeto para participar foi muito gratificante
para mim, pois me mostrou que existem pessoas que estão empenhadas a nos escutar e ajudar, a
nos tornarmos pessoas melhores e melhorarmos nossas condições de vida.
A dica que eu dou é exatamente esta, que todo jovem aproveite ao máximo todas as oportunidades
oferecidas pelo projeto, pois por mais simples que elas sejam, todas, absolutamente todas, nos trazem mensagens e lições que levaremos para a vida, pois lá na frente lembraremos bem dessa fase na
qual estamos. Sou muito grata ao Projeto e espero que ao longo da minha vida eu também encontre
outras pessoas dispostas a me ajudar tanto como a APROSES-Cubatão.

12

NO SS OS NÚ ME RO S EM

2014

s:

Atendimentos realizado

cional: 3.103
s em Acolhimento Institu
- Crianças e Adolescente
ão: 32.435
s educativas e de orientaç
- Participantes de palestra
artísticas: 16.524
com oficinas culturais e
- Adolescentes e jovens
91
Educação infantil: 125.2
- Crianças em Centros de
s: 171.308
ra crianças e adolescente
- Usuários dos centros pa

Nara da Silva Diniz - 20 anos
Centro de Integração Torre

Sempre gostei de frequentar o CCI. Tinha professoras legais,
como também ótimas pessoas no corpo de funcionários do projeto.
Não há como pensar no CCI e não lembrar das tias. Além das professoras, eu
tinha colegas e adorava meu tempo com eles. Passei minha infância e adolescência
neste lugar, trabalhei meu lado cognitivo, sócio-emocional e espiritual. Fiz cursos de informática, que me deu uma base e me ajuda profissionalmente até hoje.
Participei do MQV (Mais Que Vencedores), um espaço somente para adolescentes no CCI, onde foi
positivo o tempo investido. Adquiri novos conhecimentos, participei de atividades extra-curriculares,
todos esses pontos auxiliavam na minha formação. Atualmente faço graduação em Engenharia Civil,
e para chegar até aqui o CCI me ajudou e incentivou. Todo apoio de Jaciara e Jadeirton (professores
do MQV), além dos demais funcionários, foram fundamentais.
Contudo, não posso deixar de comentar a principal característica que o CCI me marcou: Espiritualmente. Foi neste ambiente que aumentei meu conhecimento sobre a palavra e minha intimidade
com Deus. Agradeço a Deus pela vida de cada pessoa que por ali passou e contribuiu na minha vida.
Isso foi um pouco do que eu pude viver neste projeto, mas levo comigo todos os bons momentos.
E por que continuar a frequentar?
Eu respondo o seguinte: Neste lugar é onde você vai ter novas experiências, vai fazer amigos, aumentar seu conhecimento e melhor ainda, ouvir e conhecer a Deus. Então aproveite cada oportunidade e se permita ser abençoado.
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Destaques do Ano

N

o Centro de Integração Familiar Arco Verde os adolescentes da área rural recebem oficinas
de informática e expressões artísticas.

Kathelyn C. Candeia - 13 anos

Centro de Integração Familiar Arco Verde

Quando entrei na escola comecei a participar das atividades do
CIFAV. Fiquei no ASEMA (hoje chamado de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) por 5 anos, um tempo muito bom. Concluí a oficina de Computação com o certificado
de conclusão dos módulos para crianças no ano de 2012. Em
Novembro de 2011 entrei com muita alegria na nova oficina
de Balé e também não deixei passar a oportunidade de frequentar as aulas da oficina de Trabalho Manual.
Eu adoro a dança, sobretudo o Balé. Gosto do ambiente e tenho muitas facilidades nos passos. A professora é
muito exigente e ela não deixa passar nada despercebido. Esse ano o lugar da aula foi ainda melhor equipado,
com uma barra de balé e espelho, o que facilita muito
nos exercícios e na correção da postura.
Aprender Balé não é fácil, mas vale a pena. A minha dica é que a colega fique porque é muito
bom. A gente está aprendendo cada vez mais. E temos apresentações que recompensam os desafios
e até dificuldades da aula. Balé é disciplina. A coreografia é pensada para o grupo, se falta uma das
meninas o grupo não fica completo para uma apresentação.
NOSS OS NÚM EROS EM 2014
Atendimentos realizados:
0
- Atendimentos a Pessoas em Situação de Rua: 27.15
4
- Programa de Apoio às Famílias: 65.18
Serviço de
- Famílias beneficiadas indiretamente através do
0
Fortalecimento de Vínculos: 68.66
- Idosos em Instituição de Longa Permanência: 4.198
- Refeições Servidas: 11.800.096
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Sáwio M. B. Rodrigues - 15 anos
Centro de Integração Familiar Arco Verde

Quando era criança, freqüentei o Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos (antigo ASEMA) do CIFAV. E
desde o início de 2014 comecei participar da oficina de
Futebol para adolescentes. Isso é bom demais. Tenho a
oportunidade de jogar junto com os amigos. Gosto muito
da companhia de amigos, e há também momentos de divertir e brincar com eles. Temos um bom treinador que
vem da cidade vizinha como voluntário. O treino é serio
e ele é muito competente. Temos a oportunidade de
jogar em outras cidades, participar de campeonatos
regionais e ganhar é muito bom. Há olheiros de times
grandes nesses jogos, e a minha atuação no campo
não fica sem ser percebida. Tenho um amigo que queria
desistir. Eu falei com ele de não desistir cedo porque o Futebol tem um
futuro, há times grandes que procuram talentos. Nós nos apoiamos mutuamente,
para que ninguém deixe o time. É apoiar quando alguém erra e não zombar daquele jogador. Quero
dar força para os outros para não desistirem da oficina e do time.

Maria E. da S. Almeida - 13 anos
Centro de Integração Familiar Arco Verde

Quando era criança, participei do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CIFAV (antes chamado de ASEMA). E por isso entrei no
Balé quando essa oficina começou, em Novembro de 2011. Consegui
entrar também na oficina de informática no ano de 2014, e participei
alguns anos da oficina de Trabalho Manual. Eu gosto muito de dançar
e por isso não vou largar o Balé. O desenvolvimento nos passos é
muito valioso. E na Informática tenho uma boa professora. Ela é exigente, mas muito amigável e competente. A gente aprende a cada
lição muita coisa. Não gosto de faltar em nenhuma das aulas. Falo
com os outros que devem ficar, para aprender mais, pois o curso
de Informática é um curso profissionalizante e vai nos capacitar
para o futuro profissional. No Balé não quero perder minhas colegas de dança e insisto que elas continuem apesar das dificuldades que têm nos exercícios do Balé.
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Destaques do Ano

O

Centro Integrado de Pelotas oferece oficinas de música, esportes e trabalhos manuais aos adolescentes do programa.

Ritchie Loureiro - 14 anos
CENTRO INTEGRADO DE PELOTAS - PELOTAS - RS
O que te atrai nas atividades do projeto, que faz com que você volte no dia seguinte?
O que eu gosto é de dançar, o que mais gosto é do futebol.
Qual dica você daria para outros adolescentes que estão pensando em desistir do programa?
Diria que é melhor eles virem para cá do que ficarem mofando em casa.

Rebeca Mendes Severo - 13 anos
CENTRO INTEGRADO DE PELOTAS - PELOTAS - RS
O que te atrai nas atividades do projeto, que faz com que você volte no dia seguinte?
Gosto daqui por que é legal e estou acostumada. O que mais gosto daqui é a liga do lar e as atividades.
Qual dica você daria para outros adolescentes que estão pensando em desistir do programa?
Diria para eles continuarem, porque talvez não teriam outra oportunidade.

Murilo Dutra Lopes - 13 anos
CENTRO INTEGRADO DE PELOTAS - PELOTAS - RS
O que te atrai nas atividades do projeto, que faz com que você volte no dia seguinte?
Gosto de tudo, mas gosto mais do futebol.
Qual dica você daria para outros adolescentes que estão pensando em desistir do programa?
Diria para eles ficarem, porque é bom. Porque tem um monte de coisa divertida e as pessoas te ajudam.

N

o Centro Sócioeducativo Lar do Méier são desenvolvidas
oficinas que buscam trabalhar potencialidades, senso crítico e
auto-estima dos adolescentes.

Weverson dos S. Sergio - 13 anos
CENTRO SÓCIO EDUCATIVO LAR DO MÉIER - RIO DE JANEIRO - RJ
O que te atrai nas atividades do projeto, que faz com que você volte no dia seguinte?
Eu gosto de futebol, informática e oficina de português.
Qual dica você daria para outros adolescentes que estão pensando em desistir do programa?
Aqui é legal! Tem oficinas bem legais como de esportes, informática, além de ter almoço do horário da
saída.

Yanka Gravitol F.Vaz - 14 anos
CENTRO SÓCIO EDUCATIVO LAR DO MÉIER - RIO DE JANEIRO - RJ
O que te atrai nas atividades do projeto, que faz com que você volte no dia seguinte?
O que eu mais gosto no CCA- Lar do Méier são as aulas de dança e os cursos profissionalizantes e um
pouquinho da oficina
pouquinho
da oficina
de português.
de português.
Qual dica você daria para outros adolescentes que estão pensando em desistir do programa?
Vêm para o projeto, o que vai ficar fazendo em casa? Dormindo?
Vem

Tamiris da S. Oliveira - 14 anos
CENTRO SÓCIO EDUCATIVO LAR DO MÉIER - RIO DE JANEIRO - RJ
O que te atrai nas atividades do projeto, que faz com que você volte no dia seguinte?
Eu adoro a
oficina
oficina
dede
dança
dança
ee
a de
a de
português!
português!
Qual dica você daria para outros adolescentes que estão pensando em desistir do programa?
O projeto é bem maneiro e tem a oficina de dança!
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Programas Desenvolvidos pel

Assessoramento,
Defesa e Garantia
de Direitos

Objetiva 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.

Centro de
Educação Infantil
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Oferece o Serviço de Educação In
til para crianças de 0 a 5 anos, te
como finalidade o desenvolvimento
tegral da criança até 5 anos de idade
seus aspectos físico, psicológico, intelect
social, complementando a ação da família
comunidade.

la APROSES NO BRASIL

Serviço de Convivência
e Fortalecimento de
Vínculos - Centro
para Adolescentes e
Juventude

Atende adolescentes e jovens, oferecendo oficinas, cursos e atividades com o objetivo de complementar o trabalho social com família, prevenindo a
ocorrência de situações de risco social e fortalecendo
a convivência familiar e comunitária, prevenindo a Institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes e
jovens assegurando o direito à convivência familiar e comunitária; promovendo o acesso a benefícios 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.

nfanendo
o ine, em
tual e
e da

Atendimento
Social à Família

Este Programa tem como objetivo oferecer trabalho social com famílias, de caráter
continuado, com a finalidade de fortalecer a
função protetiva 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.
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Programas Desenvolvidos p

Instituição
de Longa
Permanência
para Idosos

Salvashopping
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Acolhe 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.

Tem por finalidade criar oportunidades
para que pessoas físicas 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 eletrodomésticos que, depois de classificados,
consertados e avaliados, são vendidos ao público em
geral. Todos os recursos gerados são empregados na
manutenção das unidades sociais do Exército de Salvação.

pela APROSES NO BRASIL

Serviço de
Acolhimento
Institucional

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.

Centro de
Conferências e
Acampamento
“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 grupos.
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Ações Desenvo
PROJETO TRANSFERÊNCIA DE
SABERES
Segundo a ONU – Organização das Nações Unidas, o tráfico de pessoas movimenta 32 bilhões de dólares em todo
mundo. Desse valor 85% provem da exploração sexual.
Esse dado mostra que o tráfico de pessoas é uma fonte
geradora de renda, o que motiva ainda mais sua prática,
para fins econômicos e sexuais.
Preocupado com essa realidade em nosso país, o Exército
de Salvação tem desenvolvido, há cerca de oito anos na cidade de Niterói, RJ, um projeto com profissionais do sexo.
As atividades acontecem no entorno da unidade local,
onde, durante o dia é uma área comercial e à noite tornase zona de prostituição muito conhecida por ser uma área
de exploração sexual e tráfico de pessoas.
No presente exercício o Exército de Salvação criou o Projeto Transferência de Saberes cujo objetivo é desenvolver
pessoas capazes de dar orientação, prevenção, bem como
combater o tráfico de pessoas, abuso e exploração sexual,
colaborando para a reflexão sobre sua realidade, conhecer
os caminhos de superação desta condição, a partir das
experiências acumuladas por Niterói.
O projeto contempla cidades fronteiriças e portuárias
onde há unidades do Exército de Salvação. Um grupo de
pessoas da unidade de Niterói se deslocou ao Paraná e Rio
Grande do Sul para compartilhar da sua experiência. Foram realizados dois encontros, um na cidade portuária de
Paranaguá-PR e outro na cidade Alegrete-RS, (com participação de pessoas das cidades fronteiriças de Uruguaiana,
Santana do Livramento e Quaraí e da cidade portuária de
Rio Grande). O evento contou com 40 participantes, que
foram estimulados a construir projetos comunitários locais que viabilizem que desenvolvam ações de orientação,
prevenção, bem como combater o tráfico de pessoas, abuso e exploração sexual.
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MISSÃO ESPORTIVA
A Copa do Mundo da FIFA é um dos maiores eventos do
planeta. A disputa entre as melhores seleções nacionais de
futebol mobiliza bilhões de pessoas em todo o mundo, das
mais variadas culturas e crenças. Gera empregos e renda,
ajudando a promover o desenvolvimento do país-sede.
Em 2014, o Brasil sediou os jogos da copa. Porém, ao
mesmo tempo em que um evento desse porte representa
grandes oportunidades de desenvolvimento, pode agravar
ainda mais situações de vulnerabilidade social. Pensando
nisso e consciente de sua missão, o Exército de Salvação
desenvolveu ações de enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, em algumas cidades que sediaram os jogos, com o
objetivo de formar um movimento contra a exploração sexual de crianças e adolescentes.
Em São Paulo um grupo de voluntários realizou a Campanha de Conscientização com abordagens no Parque do
Ibirapuera e Vale do Anhangabaú, onde falavam sobre a
existência do tráfico de pessoas e a necessidade de não
nos omitirmos e sim denunciar. Na Praça da Árvore, foi
realizado um “pedágio” com faixas informativas sobre a
questão do tráfico de pessoas, no momento em que os sinais de transito fechava para veículos um grupo expunha
a faixa enquanto outro distribuía folhetos aos motoristas
e transeuntes.

olvidas em 2014
Sobre o Proteja Brasil
O Proteja Brasil é o aplicativo para iPhone ou celular com
sistema Android criado para facilitar denúncias e informar
sobre violência contra crianças e adolescentes.
A partir do local onde o usuário está, o Proteja Brasil indica
telefones e endereços e o melhor caminho para chegar a
delegacias especializadas de infância e juventude, conselhos tutelares, varas da infância e organizações que ajudam
a combater a violência contra a infância e adolescência nas
principais cidades brasileiras.

Como Funciona

O aplicativo facilita a denúncia em 3 simples passos, sem te
expor e mantendo o sigilo de sua denúncia sempre.

Faça o download do app compatível com o seu
celular.

Permita que o aplicativo acesse a sua localização.

Selecione a instituição especializada na proteção
de crianças e adolescentes mais próxima de você
e faça sua denúncia mantendo sua anonimidade.

http://www.protejabrasil.com.br
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Ações Desenvo
“CULINÁRIA SAUDÁVEL PARA COMER
E VENDER”
O curso Culinária Saudável nasceu da iniciativa de uma
pessoa que, ao navegar por uma rede social, encontrou a
página do Projeto Três Corações https://www.facebook.
com/projetotrescoracoes.
Quando procurou o Exército de Salvação, verbalizou que o
conhecimento que tinha só alcançava a classe média e que
gostaria que tal conhecimento fosse disseminado a toda
população, principalmente aos mais vulneráveis.
Voluntariamente decidiu montar o curso “Culinária Saudável para comer e vender”. Neste curso é trabalhado o
fortalecimento de vínculos familiares, conscientização do
aproveitamento total dos alimentos, alimentação orgânica,
empreendedorismo, etc.
A Comunidade do entorno recebeu muito bem, e apesar
da maioria ser do sexo feminino, alguns homens também
têm participado ativamente. Além da oficina presencial,
algumas outras atividades foram desenvolvidas pelo grupo
como o coquetel da festa dos 18 anos do Projeto Três
Corações que foi todo saudável e orgânico, também houve
participação no evento “2º Encontro de sites, Blog, Redes
Sociais e Profissionais da Alimentação Saudável”.
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INTERCÂMBIO CULTURAL
Nos dias 11 e 12 de agosto, um grupo de jovens, adolescentes e crianças membros das Oficinas de Grafite e Capoeira
do Centro Comunitário de Cubatão, viajaram para conhecer
a cidade do Rio de Janeiro.
Durante a visita, o grupo vivenciou momentos de integração
com as crianças e adolescentes do Centro Sócio Educativo
Lar do Méier, local onde ficaram hospedados, quando puderam trocar experiências e conhecer um pouco do Exército de
Salvação de lá com sua cultura e características diferentes e
também visitou a praia do Leme e o Estádio do Maracanã.
Além disso, os anfitriões realizaram uma oficina de dança
para as visitas. Como forma de agradecimento, o grupo de
grafite grafitou a sala de dança do Méier, que ficou linda! O
pessoal de Capoeira também deu seu recado fazendo uma
apresentação.

TRIBUTO EM MEMÓRIA
Os adolescentes e jovens, do Centro Comunitário “Vila dos
Pescadores”, da cidade de Cubatão, fizeram um Tributo em
Memória às vitimas do incêndio da Vila Socó, através da confecção de um grafite na praça principal da comunidade onde
vivem. Cabe registrar que o Incêndio da Vila Socó, foi uma
das maiores tragédias ocorridas no Brasil, no ano de 1982,
que resultou na morte de cerca de 90 pessoas que residiam
nas palafitas do bairro.

olvidas em 2014
ADVOCACY
A palavra inglesa Advocacy, não tem ainda uma tradução para a língua portuguesa mas, pode ser entendida como um
posicionamento para advogar ou defender uma causa. Trata-se de um conjunto de atividades que visa a uma democracia justa e representativa, que fortalece a participação de diferentes atores sociais nos debates de interesse público,
assim advocacy.
Em 2008 o Exército de Salvação implantou a Comissão Internacional de Justiça Social na mesma calçada que as Nações
Unidas em Nova Iorque, com quem trabalha em parceria desde 1947. O objetivo é estar mais próximo das discussões das
temáticas que envolvem a Justiça Social – particularmente questões de gênero e, vinculado a isso, o tráfico de pessoas.
Em parceria com governos e ONGs o Exército de Salvação tem desenvolvido ações de combate e prevenção ao tráfico de
pessoas nos 127 países nos quais atua ao redor do mundo.
No Brasil priorizamos ações de Advocacy e promoção da justiça através do acompanhamento das políticas públicas, articulações em rede e enfrentamento a toda forma de violência contra criança e adolescentes e prevenção ao tráfico de
pessoas.
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ADVOCACY
Principais ações em 2014:
RNPI - A Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) é formada
por um conjunto de organizações da sociedade civil, do governo, do setor privado, de outras redes e de organizações
multilaterais que atuam na promoção e defesa dos direitos
da primeira infância. Primeira Infância está relacionada aos
primeiros 6 anos de vida da criança, que são fundamentais
para o desenvolvimento de suas estruturas, física e psíquica e de suas habilidades sociais. Esta é também uma fase
de maior vulnerabilidade, que demanda proteção especial
e um ambiente seguro, acolhedor e propício ao desenvolvimento de suas potencialidades. A Aproses Exército de
Salvação também faz parte dessa rede que trabalha na articulação e mobilização em defesa dos direitos da criança.
Durante o ano de 2014, dentre outras ações, a RNPI militou
com ações para a promulgação da Lei 13.010 de junho de
2014 que proíbe os maus tratos às crianças. Inicialmente
chamada Lei da Palmada, foi posteriormente chamada de
Lei do Menino Bernardo, por conta do caso do menino encontrado morto, cujos suspeitos são o pai e a madrasta. A
RNPI também milita quanto ao projeto de lei 6.998/2013
em tramitação e que trata de assuntos como a licença paternidade e publicidade com crianças,
REBRATES - A Rede Brasileira do Terceiro Setor (REBRATES)
foi criada para congregar uma rede nacional de mobilização
organizada, para defender e discutir questões voltadas para
o Terceiro Setor. Reúne Instituições de Assistência Social,
Educação, Saúde, Meio Ambiente entre outras organizações
privadas prestadoras de serviço à comunidade, inclusive federações e confederações.
A Aproses faz parte do grupo gestor dessa rede, compartilhando ações e conhecimentos, a fim de gerar estratégias
que contribuam para o desenvolvimento e a valorização do
Terceiro Setor, pois exerce atividades de extrema relevância
para a sociedade.
RENAS - A Rede Evangélica Nacional de Assistência Social
(RENAS) é uma rede de relacionamentos entre organizações
evangélicas que atuam na área social, no sentido de proporcionar encorajamento, capacitação, articulação, troca
de informações e recursos, oportunidades de qualificação,
banco de projetos sociais inovadores, gestão, ética no trabalho social, impacto na formulação de políticas públicas,
entre outros.

26

Em setembro realizou o 9º Encontro da rede na cidade de
Curitiba (PR). O tema proposto para este ano foi “Equidade – a Justiça do Reino de Deus”. Equidade é mais do que
tratar a todos de maneira igual, como preconiza a teoria
social de igualdade jurídica. Equidade concebe igualdade,
considerando expressamente as devidas diferenças visando
alcançar um padrão bíblico de justiça – a justiça do reino de
Deus. Foram cerca de 200 participantes de 15 estados brasileiros, promovendo um ambiente de reflexões profundas
sobre o tema.
CMDCA - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente (CMDCA) foi criado para propor, deliberar
e acompanhar as políticas públicas em prol das crianças e
dos adolescentes no Município, atendendo às diretrizes do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que vão desde
a apresentação dos princípios das políticas de atendimento
a essa população até a criação de instrumentos de controle
e participação social.
O Exército de Salvação neste ano de 2014 participou dos
encontros promovidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de reuniões
quinzenais onde são discutidos assuntos relevantes para o
desenvolvimento do trabalho realizado com esse público.
Essa participação tem sido importante para o Exército de
Salvação por estar em um espaço propício à troca de experiências, ideias de melhoria e luta para que os direitos
da criança e adolescente sejam efetivados e preservados,
pois o CMDCA é formado por um grupo de pessoas da sociedades civil e Poder Público que tem o mesmo objetivo: a
garantia dos direitos da criança e do adolescente.

Metas e Planos
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Parceiros e Redes
Aos nossos colaboradores e parceiros, diariamente dedicados em apoiar, fortalecer e compartilhar experiências,
expressamos aqui nossa sincera gratidão.
*AUSTEN Processos Metalúrgicos Ltda *FS Gestão Contábil
*Prefeitura Municipal de Prudente de Morais *CRAS – Prudente
de Moraes *INFOSHOP *Nogueira e Rezende Indústria de
Laticínios LTDA *Union Church *Lions Club - Cachambi *III
CRAS - Rio de Janeiro *VEP - Varas de Execuções Penais *SESC
Rio – Mesa Brasil *Universidade UERJ – Universidade do Estado
do Rio de Janeiro *UNISUAN – Centro Universitário Augusto
Motta *Universidade Celso Lisboa *Unidade SESI Cinelândia
*Universidade Federal Fluminense *Pontifícia Universidade
Católica *UNOPAR – Universidade do Norte do Paraná *ULBRA
– Universidade Luterana Brasileira *Universidade Estácio de Sá
*Rede Pública de Saúde *Rede Pública de Educação *Viação
Conquistadora *Frigorífico Bonsul *Frigorífico Rollof e Família
*Frigorífico Nelson Wendt *Posto Paulo Moreira *Contabilidade
Rose e Nara *Viacabotv *Distribuidora de Ovos Lindóia *Fábrica
de Pães Koisa Nossa *Macro Atacado Treichel *Bertuovos
Brod *Escola Jacob Brod *Escola Alfredo Simon *Faculdade
Anhanguera *Fórum de Pelotas *Diário Popular *Rádio
União *Gráfica Stampa *Parceiros & Voluntários *Prefeitura
Municipal de Uruguaiana *JECRIM – Juizado Especial Criminal
*SDAERGS – Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado
do Rio Grande do Sul *Ministério da Agricultura de Uruguaiana
*Associação Filantrópica Uruguaianense *Lions Clube Três
Fronteiras *Ascar/Emater *Banco de Alimentos Municipal
*Secretaria Municipal de Assistência Social de Cubatão
*Conselho Municipal de Assistência Social *Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente *Governo Estadual
*Conselho Tutelar *Unidades básicas de Saúde e Assistência de
Cubatão *Sistema de Apadrinhamento do Exército de Salvação
Internacional *Coca-Cola *Escola de Cursos Profissionalizantes
Fênix *Unipar/Carbocloro * Mc Donalds *Fundação Itaú
Social * Igreja Evangélica Exército de Salvação Corpo Central
*JCS Eventos e Promoções *Florência Saravia *Igreja de
Nova Vida Campo Belo *Donna Mell bijoux & acessórios
*Pão de Açúcar * UNIP –Universidade Paulista *UNICSUL –
Universidade Cruzeiro do Sul *UNINOVE – Universidade Nove
de Julho *FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas *Colégio
São Judas *Cruz Vermelha Brasileira *Daccache Advogados
*Krypton Academia *Reila Miranda Buffet *Instituto Pedro
Cozzi *Riachuelo *Central de Concursos *Prefeitura Municipal
de Suzano *Secretaria Municipal de Saúde *Secretaria
Municipal de Educação *COMDICAS - Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente *CME – Conselho
Municipal de Educação *Grupo de Madrinhas do Lar das
Flores *Panificadora Lar das Flores *Sorveteria Kello Mais
* UNISUZ - Faculdade Unida de Suzano *Lojas Miamor *Tiro
de Guerra de Suzano *Guarda Civil Municipal *Defesa Civil
de Suzano *Exército de Salvação Holanda e Suíça *Escola
Estadual Oscar Pereira Machado *CCA Jardim Lourdes *Sacolão
Imigrantes *SASF Lajeado *Hospital Arthur Saboya *English
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School Minds *SMADS – Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social *Missão Paz *Rede Sul II *CRAS
Vila Mariana *CIFA – Comissão Pró-rede de Proteção Social
da Criança e do Adolescente de Itaquera *NPJ Vila Mariana
*Defensoria Pública do Estado de São Paulo *Universidade
Camilo Castelo Branco *GEVID – Grupo de Enfrentamento à
Violência Doméstica *Projeto Juntos *CBD – Cestas Básicas
*UBS Vila Mariana *UBS Jabaquara * Hospital Menino Jesus *
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia *Hospital São Paulo
*CAT *Casa Cidinha *CAPS Jabaquara – Centro de Atendimento
Psicossocial *Centro de Defesa e Convivência da Mulher – Casa
de Isabel *AMA Santa Cruz *Fundo Social de Solidariedade
*Universidade Paulista – Unidade Paraíso *Grupo Pão de Açúcar
*SESC Vila Mariana *Creche São Judas *EMEI Tenente Paulo
Alves *Sociedade Bíblica do Brasil *CRATOD *Cruz Vermelha
de São Paulo *Delegacia da Mulher – Núcleo Especializado
de Promoção dos Direitos da Mulher – NUDEM *SAE Ipiranga
*Escola Municipal Jean Mermoz *EMEI Tenente Paulo *Escola
Oscar Pereira Machado *Exército de Salvação – Corpo do
Bosque *Amparo Maternal *Frutaria do Walter *Padaria Santa
Clara *Aluga Solda *Fórum de Campos do Jordão *Sociedade
de Senhoras da Igreja Metodista *Igreja Metodista *Academia
Êxitos de Mirandópolis *Açougue do Aércio *Açougue Santa
Cruz *Conselho Municipal do Idoso de Campos do Jordão
*Conselho Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
de Campos do Jordão *Parque Hotel *Aurora Vasconcelos
*Tereza Obara *Padaria e Mercearia Paulo Sérgio *Restaurante
Dona Chica *Congregação Israelita de São Paulo *Recanto de
Repouso Sakura - Home *Sra. Flávia Franke *CRAS Jesuína de
Matos *CREAS Paranaguá *Sesc Paranaguá *Sebrae Paranaguá,
Senac Paranaguá *Senai Paranaguá *Conselho Municipal De
Assistência Social de Paranaguá *Secretaria Municipal De
Assistência Social de Paranaguá *Caixa Econômica Federal
*Sebrae *Contabilidade Central *Dr. Sérgio Meira – Escritório
De Advocacia *Prefeitura Municipal de Curitiba – FAS *IPCC –
Instituto Pró Cidadania de Curitiba *Fundação Conrado Wessel
*CEAPP – Centro de Atendimento Psicológico e Psicopedagógico
*Instituo HSBC Solidariedade *NET *SMAB-Secretaria
Municipal de Abastecimento *SETP – Secretaria de Estado do
Trabalho *Emprego e Promoção Social *URBS – Urbanização
de Curitiba *Mercado Municipal de Curitiba *Igreja Menonita
do Xaxim *Guanabara Produtos Químicos *Mercadinho
Carol *RESAL – Rede Solidária de Alimentos *COSINTER
*Griffin Modas *Sabor & Sabor *Ceasa Amiga – Banco de
Alimentos *SESC Mesa Brasil *Casa Sofia *Shopping Mueller
Joinville *Drogaria Catarinense *Lepper *Schulz *Transtusa
*Correiosm *Uniplast *Laboratório Catarinense S.A *Edital
Painéis *Celesc *Fundação 12 de Outubro *Salvashopping

al
i
c
o
S
o
ã
ç
o
om ação
r
P
e
a
i
v
l
c
a
n
S
ê
t
Assis Exército deosque da Saúde
SP
4-B
6
2
,
á
aulo u
São P
Rua J
0
2
0
rg.br
83
o
.
1
o
4
a
0
c
CEP
salva
e
d
o
t
i
c
xer
www.e

