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MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA
É com grande prazer que apresento o Relatório
Anual do Exército de Salvação de 2015. Este foi
mais um ano de muito empenho, em diversas
áreas de atividade.

Você sabia que o Exército de Salvação trabalha
ativamente em campanhas para conscientizar as
pessoas sobre os males do tráfico de pessoas?
Através das páginas deste Relatório Anual de
2015, queremos compartilhar com você um
pouco do trabalho desenvolvido pelo Exército de
Salvação, no que se refere a transformação de
vidas na sociedade brasileira. É o seu apoio que
torna este trabalho possível.

Você sabia que em 2015 o Exército de Salvação
celebrou seus 150 anos e que atualmente
trabalhamos em 127 países? Como parte dessa
celebração nós tivemos o privilégio de receber
a visita do General André Cox, nosso líder
internacional.
Você sabia que o Exército de Salvação atua há
mais de 93 anos no Brasil? Ao longo destes
anos, as nossas atividades têm se transformado
e se desenvolvido com o intuito de atender às
necessidades das comunidades locais.
Você sabia que o Exército de Salvação atua em
situação de desastres? Em 2015 nós estivemos
fortemente engajados na ajuda às vítimas das
enchentes de São Paulo e do sul do Brasil.

Oscar P. Sánchez
Comissário
Presidente

Você sabia que o Exército de Salvação possui um
projeto de acolhimento às mulheres vítimas de
violência doméstica?
Você sabia que o Exército de Salvação mantém
um projeto que trabalha com pessoas em
situação de rua?

CONSELHO ADMINISTRATIVO

CONSELHO FISCAL

Presidente:
Vice-Presidente:
1º Secretário:
2ª Secretária:
1º Tesoureiro:
2º Tesoureiro:

Major Maruilson Souza
Major Goretti Pacheco
Major Vilma Gonçalves
Major Felipe Pereira
Capitã Olga Algarve

Membros efetivos

Comissário Oscar Sánchez
Tte-Cel. Douglas Danielson
Capitão Juliano dos Santos
Major Mylka dos Santos
Major Ricardo Iung
Major Adão Gonçalves

MISSÃO

VISÃO

“O Exército de Salvação existe para salvar
almas, edificar os santos e servir a humanidade
sofredora, motivado pelo amor a Deus, em
nome de Jesus, sem discriminação.”

“Um povo santo engajado na missão, que
trabalha em unidade e de forma apaixonada
como agente de transformação na sociedade
brasileira.”
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HISTÓRICO
APROSES – Assistência e Promoção Social
Exército de Salvação

O Exército de Salvação foi fundado em 1865
por William e Catherine Booth, chamados por
Deus para declarar guerra ao vício e ao pecado
nos bairros miseráveis da cidade de Londres.
Rapidamente o movimento cresceu, organizou-se
e hoje atua em 127 países, pregando a Palavra
de Deus em mais de 180 idiomas, aliando seu
trabalho evangelístico a uma ação social intensa.

Por força da lei, foi criada em 1974 a pessoa
jurídica APROSES, com o objetivo de prover mais
transparência às ações e aos recursos destinados
ao trabalho social do Exército de Salvação.

Objetivos

O slogan: “sopa, sabão e salvação” tornou-se
um marco do Exército de Salvação e abalou as
estruturas dos métodos das igrejas naquela
época. Além disso, o Exército de Salvação foi o
primeiro a valorizar o trabalho feminino na igreja,
deixando a mulher ocupar cargos que antes eram
exercidos apenas por homens, contrariando,
assim, as igrejas da época e dispensando
parcerias importantes que se voltavam contra
essa atitude.

A APROSES, como organização não
governamental de natureza assistencial,
promocional e educacional, sem fins lucrativos,
beneficia, através de seus programas sociais,
pessoas em situação de vulnerabilidade social,
que necessitam de apoio que as capacitem a
desenvolver suas habilidades e potenciais para
que se tornem protagonistas de suas histórias.
Devido à nova Tipificação Nacional, o Exército de
Salvação fez a opção de não continuar com sua
clínica de saúde, passando a atuar na área de
assistência social e educação. Mas, consciente
de seu compromisso junto à humanidade
sofredora, o Exército de Salvação luta há 93 anos
no Brasil contra a miséria e degradação do ser
humano, buscando sempre soluções relevantes
e eficientes que promovam o ser humano nas
áreas espiritual, emocional, social, psicológica e
física.

No Brasil, ele chegou em 1922 e, desde então,
tem atuado junto às comunidades, através
de suas sedes locais, regionais e o Quartel
Nacional, localizado em São Paulo, como sede
administrativa. O Exército de Salvação atua em
9 Estados, sendo eles: Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte, e no Distrito Federal, através de programas
sociais e eclesiásticos.

Crianças do Centro Sócio Educativo Lar do Méier aprendendo culinária com o “Programa Mesa Brasil SESC”.
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ONDE ESTAMOS

REGIONAL
NORDESTE

REGIONAL
RIO DE JANEIRO,
MINAS GERAIS E
DISTRITO FEDERAL

REGIONAL
SÃO PAULO
REGIONAL
PARANÁ E
SANTA CATARINA

REGIONAL
RIO GRANDE DO SUL

NOSSOS ATENDIMENTOS EM 2015 (APROSES)
Crianças e adolescentes em acolhimento institucional:

1.155

Idosos em instituição de longa permanência:

487

Participantes de palestras, reuniões socioeducativas e orientações:

30.582

Refeições servidas:

498.828

Crianças em centros de educação infantil:

10.042

Crianças e adolescentes nos programas de serviço de convivência e fortalecimento de
vínculos (centros para crianças e adolescentes):

235.989

Adolescentes e jovens com oficinas educacionais, esportivas, culturais e artísticas:

212.792

Programa de apoio às famílias:

10.081

Adolescentes grávidas e jovens mães:

1.812

Atendimentos a pessoas em situação de rua:

5.782

Palestras de orientação para adolescentes e jovens nas escolas:

5
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DEPOIMENTOS
“O projeto Lar do Méier surgiu em minha vida no
momento em que eu mais precisava, morando
longe e meus filhos estudando perto do projeto,
enfim. Eram tantas dificuldades que eu estava me
sentindo perdida. O que fazer enquanto meus
filhos estavam na escola?
E, através da indicação da Escola Pompéia,
cheguei a este lugar onde fui muito bem recebida,
comecei a trabalhar como voluntária e logo meus
filhos começaram a fazer parte das atividades.
Bom, teria muitas coisas para compartilhar sobre
o que representou o Projeto Lar do Méier pra
mim e minha família nesses dois anos que estou
aqui.
Agradeço de coração toda a equipe do Projeto
Lar do Méier.”
Suely Batista
Centro Sócio Educativo Lar do Méier

Nayara em destaque e junto com
funcionária e oficial responsável.

“Meu nome é Nayara, estou na escolinha
(Exército de Salvação) há cinco anos, nasci
em 2005, tenho 11 anos e gosto de vir para a
escolinha.
E eu adoro as monitoras, o Major, os alunos
que são meus amigos e que moram na mesma
comunidade que eu moro. As atividades que
eu mais gosto são: informática, grafite, artes e
brincadeiras, que são as melhores, e também
adoro costura.
Já fui pra vários passeios, mas os melhores foram
os acampamentos. O último acampamento, que
foi em fevereiro, foi muito legal. Teve piscina,
os quartos, a capela, quadra de vôlei, campo
de futebol e as monitoras que são bem legais,
divertidas, etc.
Mas fui para outros passeios também. Não
teve um ano que o Exército de Salvação não
se superasse. Todos queriam ir para todos os
passeios, mas o mais recente foi o Memorial
de Santos e que foi muito legal e como sempre
todos adoraram.
E isso é só um pouco do que o Exército de
Salvação é. Muito bom.”
Nayara Medeiros de Souza
Centro Comunitário Vila dos Pescadores

Suely e seus filhos.
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DEPOIMENTOS

Jovens salvacionistas em ação contra o tráfico de pessoas.

“Acho que os projetos que o Exército de Salvação
oferece são ótimos, gosto muito do projeto de
informática e do futebol. Não mudaria nada
no projeto de informática. Como quero ser
médico, esse projeto vai me ajudar a fazer
pesquisa sobre medicina. Eu conhecia pouco de
informática, mas as aulas estão me ajudando
a ter mais conhecimento e aprender a fazer
slides, já o programa Corel Draw X3, este por ser
novo é também mais difícil, mas estou tentando
aprender e os professores são muito bons para
ensinar, tornando as aulas mais fáceis.”
Wilder Brent
Centro de Integração Familiar Arco Verde

“Aos 15 anos engravidei por um descuido meu,
desde então comecei a frequentar os encontros
do projeto FloreSer. Os temas abordados foram
muito importantes, pois eu não tinha nenhum
conhecimento sobre cuidados, higiene e saúde
do bebê, quando minha filha nasceu pude cuidar
dela de forma mais segura.

Edson, usuário do Projeto Três Corações.

“Eu gosto de comparecer ao projeto e sou muito
agradecido pelo que o Projeto Três Corações tem
feito por mim.”
Edson
Projeto Três Corações

Agradeço a Deus pela oportunidade que tive de
participar do programa oferecido pelo Exército de
Salvação.”

“Eu não largo o projeto. O melhor momento
do dia é quando eu estava lá e ficava livre de
entorpecentes.”

Maria
Rancho do Senhor

Paulo
Projeto Três Corações
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PROGRAMAS SOCIAIS

Oficial com criança almoçando no Centro de Integração Familiar Arco Verde.

Objetivos Específicos

Centro de Integração Familiar Arco Verde

• Oferecer apoio às famílias em situação de risco
e/ou vulnerabilidade social contribuindo para
o fortalecimento da sua função protetiva e a
melhoria na qualidade de vida;

O Centro de Integração Familiar Arco Verde é
uma extensão do trabalho da APROSES no Brasil.
Alicerçado na fé e experiência cristã, procura
indiscriminadamente a promoção da criança
e do adolescente, suprindo sua necessidade
biopsicossocial, resgatando sua cidadania e valor
enquanto ser humano.

• Identificar demandas de famílias e pessoas
para acesso a benefícios, programas de
transferência de renda e inserção na rede de
proteção social, visando a efetivação de seus
direitos;

Regime de Atendimento

• Oferecer possibilidades de desenvolvimento
de habilidades e potencialidades, estímulo à
participação cidadã e construção de contextos
inclusivos.

• Proteção Social Básica
• Serviço de Convivência e Fortalecimento 		
de Vínculos
Público Alvo
Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e
adolescentes e jovens de 15 a 17 anos.

Projeto Três Corações
Desenvolver ações que visem uma reflexão
crítica da realidade dos atores sociais envolvidos
e possibilite a melhor qualidade de vida da
população em situação de rua.
Regime de Atendimento
• Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Familiar
• Unidade de Assessoramento, Defesa e Garantia
de Direitos

Oficiais, voluntários e usuários em
evento do Projeto Três Corações.
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PROGRAMAS SOCIAIS

Funcionária e criança estudando no Centro Comunitário Vila dos Pescadores.

Público Alvo

Regime de Atendimento

População adulta em situação de rua, sem
distinção de gênero;

• Proteção Social Básica
• Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos

Famílias em vulnerabilidade e risco social do
entorno.

Objetivos Específicos
• Contribuir para a inserção sócio-cultural,
protagonismo juvenil, fortalecimento dos
vínculos familiares, exercício da cidadania,
desenvolvimento emocional, cognitivo e social,
estimulando o senso crítico;

Centro Comunitário Vila dos Pescadores
O objetivo é atender crianças (7 a 11 anos)
e adolescentes (12 a 17 anos) residentes no
bairro da Vila dos Pescadores, priorizando
os que estão em situação de vulnerabilidade
social e pessoal, assegurando a participação
em atividades socioeducativas, trabalhando
relações de afetividade, respeito, autonomia e o
fortalecimento dos vínculos familiares através de
meios de construção para uma vida melhor.

• Promover, em grupo, a organização social, seus
direitos e deveres, propiciar a participação na
comunidade, fomentar a reflexão sobre valores
éticos.
• Incentivá-los para a conclusão do ensino
fundamental/médio.
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PROGRAMAS SOCIAIS
Centro Sócio Educativo Lar do Méier

Oferecer condições de segurança física,
emocional e social em local apropriado e sigiloso;

O objetivo é contribuir com a formação
integral da criança, não apenas no seu
desenvolvimento cognitivo, mas afetivo,
emocional, social e espiritual, por meio do
fortalecimento familiar, escolar e comunitário,
promovendo oportunidades para adquirir novos
conhecimentos, desenvolver projetos de vida,
tornando-se cidadão mais consciente de suas
potencialidades, direitos e deveres, hábil para
fazer boas escolhas.

Realizar ações integradas, com as áreas de
assistência social e psicologia. Essas ações
buscam despertar a construção do processo
de autonomia pessoal e ruptura do ciclo de
violência;
Disseminar informações referentes à legislação
pertinente aos direitos da mulher.
Público Alvo

Regime de Atendimento

Adolescentes de ambos os sexos, adolescentes
gestantes, jovens mães e lactantes.

• Serviço da Proteção Social Básica
• Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos
Público Alvo
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Crianças e adolescentes em vulnerabilidade
social, com idade de 06 até 14 anos 11 meses.

Rancho do Senhor
Tem como objetivo fortalecer a função protetiva
da família prevenindo agravos que possam
provocar o rompimento de vínculos familiares e
sociais e desenvolver ações junto a adolescentes
de ambos os sexos, adolescentes gestantes,
jovens mães e lactantes.

Oficiais e usuários do Centro Sócio Educativo Lar do Méier.
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AÇÕES

Grupo musical do Corpo de Niterói em confraternização natalina no Projeto Portas Abertas.

Foi um momento de confraternização muito
lindo, tendo como eixo o espírito natalino.

Projeto Portas Abertas
O Projeto Portas Abertas que, desde 2008, atende
mulheres e transgêneros profissionais do sexo,
evoluiu significativamente em 2015.

Nossa meta para 2016 é conseguir oferecer,
através de atendimentos técnicos, caminhos
alternativos à exploração sexual.

Nosso objetivo é construir relacionamentos,
sem discriminação, assessorando a cada
um na construção de novas perspectivas de
vida. Também incentivamos relacionamento
virtual, através do Facebook e Whatsapp, com
troca de experiências, pedidos de ajuda e
aconselhamentos. É imensurável o que estas
ferramentas têm proporcionado.
Atividades, como conversas e pesquisas
referentes às necessidades e preocupações
gerais das pessoas, acontecem três vezes por
mês (sextas-feiras). Já o CAFÉ PORTAS ABERTAS,
na sede da igreja em Niterói, é oferecido uma vez
por mês num espaço agradável e alegre. Neste
dia, além dos momentos de confraternização, se
comemora os aniversários do mês, inclusive dos
membros da equipe, composta por sete pessoas
Para encerrar o ano, celebramos o Natal com
uma deliciosa ceia, acompanhada por músicas
natalinas lindamente apresentadas por dois
grupos musicais do Corpo de Niterói.

Ação nas ruas contra o tráfico de pessoas.
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AÇÕES
Enchentes
Região Sul
Com a ajuda dos Serviços de Emergências
Internacionais do Exército de Salvação, com sede
em Londres, foi possível realizar atendimento
na cidade de Alegrete (RS) e na Mesorregião
Metropolitana de Porto Alegre (RS) por ocasião
das enchentes que atingiram estas cidades. Os
Oficiais dos Corpos (Igrejas) de Alegrete e de
Porto Alegre se reuniram com as autoridades
locais e outras instituições preparando uma
estratégia de ajuda, trabalhando com os
salvacionistas e voluntários locais que prestaram
apoio à população, distribuindo cestas básicas
de alimentos, leite, kits de produtos de limpeza,
colchões, cobertores e roupas.

Entrega de cesta básica para famílias em Alegrete - RS.

Região Sudeste
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O Corpo de Guaianases (São Paulo - SP) esteve
engajado numa missão especial para ajudar
algumas famílias afetadas pelas enchentes
que ocorreram na região. Todas as 20 famílias
desabrigadas receberam cestas básicas, roupas
e calçados e algumas delas também receberam
como ajuda diversos móveis.

Entrega de cesta básica para família
próximo ao Corpo de Guaianases.

Equipe de voluntários do Corpo de Guaianases, trabalhando
para organizar mantimentos que serão distribuídos.
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ANIVERSÁRIO DE 150 ANOS
Para marcar o aniversário de 150 anos do
Exército de Salvação, foi realizado um congresso
internacional em Londres, sob o tema “Sem
Limites – Redenção Para o Mundo Inteiro”,
onde mais de 15.000 salvacionistas e amigos se
reuniram para celebrar.

de Janeiro (a primeira Igreja Presbiteriana
organizada no Brasil), que trouxe uma
saudação ao General em nome dos
presbiterianos e das Sociedades Bíblicas. A
Câmara Municipal do Rio de Janeiro se fez
representar pelo Vereador Eliseu Kessler
outorgando uma Moção Honrosa ao General
Cox.

No Brasil, entre os dias 29 de abril a 04 de maio,
recebemos a visita dos líderes internacionais,
General André Cox e Comissária Silvia Cox.
Aconteceram encontros no Quartel (Sede
Nacional), Colégio de Cadetes (Seminário) e em
algumas unidades sociais. A visita foi marcada
por três grandes encontros:
•

um grande culto na Catedral Metodista
de São Paulo, onde o General foi saudado
calorosamente pelo Bispo Ildo Melo,
representante da Igreja Metodista e das
igrejas de tradição wesleyana.

•

um congresso no Rio de Janeiro, cujo tema
foi “Um Exército” e contou com a presença do
renomado Reverendo Guilhermino Cunha,
pastor da Catedral Presbiteriana do Rio

•

foi realizado outro congresso em Porto
Alegre, que juntou os salvacionistas dos
Estados do Paraná, de Santa Catarina e do
Rio Grande do Sul, com apresentações típicas
e homenagens.

PARCERIA COM BOSSA SOCIAL
A empresa apoia um projeto de cada vez, e a
decisão sobre qual deles será beneficiado é feita
em comum acordo. O Centro Sócio Educativo
Lar do Méier, localizado na zona norte do Rio
de Janeiro, recebeu 40 camisetas básicas novas.
O Centro Comunitário Nova Divinéia, será o
próximo a receber.
Nossa organização está aberta para novas
parcerias, que venham nos auxiliar no nosso
propósito de transformar vidas. Você empresário,
já pensou em fazer parte deste desafio
humanitário?
Aline Tassar, idealizadora do “Bossa Social”,
Tte. Roberto e crianças do Centro Comunitário Nova Divinéia.
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Em meados de 2015, fechamos uma parceria
com uma empresa recém-criada, de roupas
atemporais, liderada por jovens que acreditam
em “estilo de vida com mais significado para
quem compra, quem produz e para o mundo”.
O Exército de Salvação, como organização
escolhida para ser beneficiada, recebe uma
camiseta a cada peça vendida pela “Bossa Social”.
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Quartel Nacional do Exército de Salvação

Contatos eletrônicos e redes sociais

Endereço: Rua Juá, 264 - Bosque da Saúde
São Paulo - SP / CEP: 04138-020
Endereço Postal: Caixa Postal 46.036 - Agência Saúde
Telefone: 11 5591-7074
CNPJ: 43.898.923/0001-15

E-mail: rp@bra.salvationarmy.org
Website: www.exercitodesalvacao.org.br
Facebook: Exército de Salvação - Brasil
Twitter: @ExercitoSalvaBr
Flickr: https://www.flickr.com/exercitodesalvacaobr/

Convidamos você a visitar nosso site www.exercitodesalvacao.org.br e conhecer melhor nosso trabalho.
Para fazer sua doação clique no botão Doe Agora, faça seu cadastro e escolha a melhor forma de
contribuir.
Se preferir, utilize uma das contas abaixo para fazer a transferência/depósito e envie o comprovante para
rp@bra.salvationarmy.org.
Ou ainda, envie um cheque para:
Assistência e Promoção Social Exército de Salvação
Rua Juá, 264 – 04138-020 – São Paulo SP.
CNPJ: 43.898.923/0001-15
Bancos:
Bradesco
Itaú		
CAIXA		

Agência 1480		
Agência 1000		
Agência 0255		

Conta Corrente 01638-1
Conta Corrente 60000-5
Conta Corrente 01368-6

