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MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA
Embora este ano o Exército de Salvação esteja
completando 95 anos no Brasil, nosso ânimo e
disposição permanecem iguais aos de quando iniciamos
nossos trabalhos por aqui, em 1922.
Seguindo à risca o slogan cunhado por William Booth,
fundador do Exército de Salvação, “Sopa, Sabão e
Salvação”, nos mobilizamos para aonde quer que o dever
nos chame, seja para suprir as necessidades fisiológicas
do ser humano, seja para sanar as carências sociais,
seja para alimentar, com a palavra de Deus, o espírito
daqueles que mais precisam.
Cada cidadão a quem demos suporte, cada sorriso que
recebemos e cada família que ajudamos a reestruturar
ao longo desses nossos 95 anos aqui no Brasil foram
possíveis, principalmente, por causa de pessoas como
você, que fazem com que tudo isso se torne possível
através de sua contribuição.
São 95 anos de lutas e também de conquistas.
Colocamos, juntos, tijolo por tijolo e conseguimos,
também juntos, erguer e melhorar nossas estruturas.
E isso é maravilhoso, pois ajudar aqueles que são mais
vulneráveis a recuperar a esperança e autoestima não
tem preço.

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Este ano é de comemoração. Estamos celebrando tudo
o que construímos e firmes e confiantes pelo que nos
aguarda mais à frente.
Através deste Relatório Anual de Atividades, iremos
mostrar um pouquinho do nosso trabalho e as ações
que fomos capazes de desenvolver no decorrer do ano
de 2016. O aniversário é nosso, mas os parabéns vão
diretamente pra você, que faz com que tenhamos, mês a
mês, o presente mais precioso pra nós, a sua presença e
apoio à nossa causa.
Mais uma vez, muito obrigado pela parceria e por
acreditar que, juntos, somos capazes.

Oscar P. Sánchez
Comissário
Presidente

CONSELHO FISCAL

Presidente 		

Comissário Oscar Sánchez

Vice-Presidente		

Tte-Cel Douglas Danielson

Major Maruilson Souza

1º Secretário		

Capitão Juliano dos Santos

Major Goretti Pacheco

2º Secretária		

Major Mylka dos Santos

Major Vilma Gonçalves

1º Tesoureiro		

Major Ricardo Iung

Major Felipe Pereira

2º Tesoureiro		

Major Adão Gonçalves

Major Arnaldo Santos

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
O Exército de Salvação surgiu na Inglaterra, em 1865,
com William e Catherine Booth, em meio à Revolução
Industrial, numa sociedade que passava por uma das
maiores transformações da sua história. Sua motivação?
Deus.
Desde o seu início, os salvacionistas têm sido motivados
pelo seu amor a Deus e à Sua criação especial – feita à
Sua imagem e semelhança – o ser humano. Conscientes
de que Deus ama as pessoas de forma singular e que
Ele quer atingir todas as áreas da vida das pessoas
(o espiritual, o emocional, o social, o psicológico e o
físico), os primeiros salvacionistas lançaram-se na luta
para aliviar a humanidade sofredora, tendo essa visão
holística do ser humano como um todo complexo e
indivisível. Assim foi que, desde cedo, o slogan: “sopa,
sabão, salvação” tornou-se um marco do Exército de
Salvação, que abalou as estruturas e os métodos das
igrejas da Inglaterra naquele período.
No ano de 1922, o Exército de Salvação chegou ao
Brasil, com a mesma visão de atender o ser humano
de maneira integral. Isso aconteceu tanto ao oferecer
um prato de sopa, como no aconselhamento; na ajuda
familiar; no atendimento às vítimas das enchentes; ou
seja, de qualquer forma em que o amor de Deus pudesse
ser demonstrado de forma prática.

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 vítmas 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 95 anos, o Exército de Salvação continua com
a mesma motivação de servir a Deus e a humanidade,
que Ele ama, e deseja fazer isso de maneira cada vez
mais efetiva.
O Exército de Salvação reafirma seu compromisso
com a sociedade civil na busca de soluções relevantes
e eficientes que venham a promover o ser humano e
alterar o estado de miséria e degradação no qual se
encontra parte expressiva da sociedade brasileira.

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
REGISTROS MUNICIPAIS
Utilidade Pública Municipal: Decreto n.º 8971 (D.O.M.
28.08.70), Alterado pelo Decreto n.º 41.957 de 30.04.02,
Validade: 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: 09.10.2017
Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS):
Inscrição n.º 255/2012, Decreto n.º 38.877 de 21.12.99
(Validade de 3 anos alterada pela resolução 1080/2016)
Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social - SMADS: Certificado de
Matrícula 30.2067, Validade: 30.06.2018
CENTS Cadastro Único das Entidades Parceiras
do Terceiro Setor: Processo de Renovação
6024.2017/0000982-3 - SAS/VM. Deferido, publicado no
Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 27/06/17 - Pág. 45.

REGISTROS ESTADUAIS

Utilidade Pública Estadual: Certidão SJDC n.º 827/2014
- Lei n.º 8668 de 26.01.65
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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). Renovação nº 71010.005172/2009-45
em 21/12/2009 deferido, publicado no Diário Oficial
da União em 30/01/2015, válido de 01/01/2010 à
31/12/2014, Pedido de renovação feito em 18/12/2014,
com nº de protocolo 7100.141741/2014-00
Título de 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
(de acordo com a Lei 13.019 de 2014 alterada pela
13.204 de 2015 não é mais necessário prestar contas
ao Ministério Público)
Cadastro no Sistema de Convênios – SICONV

ONDE ESTAMOS NO BRASIL

Regional Nordeste

Rua Carlos Gomes, nº 1.016 - Bonji
Recife - PE - CEP: 50751-130
Tel: (81) 3226-4032

Regional Rio de Janeiro,
Minas Gerais e Distrito Federal

Regional Paraná e Santa Catarina

Rua Visconde de Santa Isabel, nº 20
Salas 712/713 - Vila Isabel
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20560-120
Tel: (21) 3879-5596

Rua Mamoré, nº 1.191 - Mercês
Curitiba - PR - CEP: 80810-080
Tel: (41) 3336-8624

Regional Rio Grande do Sul

Regional São Paulo

Rua Machado de Assis, nº 255 - Menino
Jesus - Santa Maria - RS - CEP: 97050-450
Tel: (55) 3025-3769

Rua Taguá, nº 209 - Liberdade
São Paulo - SP - CEP: 01508-010
Tel: (11) 3275-0085

MISSÃO E OBJETIVOS DA APROSES
MISSÃO

VALORES E PILARES INSTITUCIONAIS

A missão da APROSES é trabalhar de forma apaixonada
como agente de transformação na sociedade brasileira.

•

Somos parte integrante da Igreja Cristã 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.

•

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.

•

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.

•

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 e à adolescência mediante a
organização e manutenção de acolhimento institucional
de crianças e adolescentes em situação de risco, pessoas
necessitadas em geral, organização e manutenção de
centro de assistência social e serviços à comunidade.
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, gênero ou religião.
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AÇÕES E EVENTOS
Missão Esportiva - Olimpíadas Rio 2016
Durante o período de 3 a 23 de agosto de 2016, 73
salvacionistas representando 10 países (Alemanha,
Austrália, Canadá, Dinamarca, E.U.A., Islândia, Noruega,
Suécia, Suíça, Reino Unido) estiveram no Brasil
participando da campanha do Ministério dos Esportes,
#SARio2016, junto com outros 29 salvacionistas
representantes do Brasil.
O foco da #SARio2016 estava em impactar a vizinhança
local com o Evangelho e fazer discípulos para Cristo,
usando as ferramentas do esporte e lazer. Os objetivos
eram: realizar conexões com as pessoas que vivem ao
redor das Igrejas; construir relacionamentos e mantê-los
crescentes, mesmo após as equipes de missões deixarem
o Rio de Janeiro.
A ênfase principal estava nas crianças das vizinhanças
que, devido aos Jogos Olímpicos, tiveram recesso
escolar por um período de 17 dias. As equipes, então,
se locomoviam para os parques públicos, onde elas
jogavam futebol e brincavam.
As equipes da Missão #SARio2016 foram divididas
e alocadas em três grupos para melhor alcançar os
propósitos ministeriais dos sete Corpos/Projetos locais:
1) Corpo/Centro Sócio Educativo Lar do Méier contou com 3 equipes que atuaram nos seguintes locais:
a) Corpo do Rio Comprido (Bloco A: Conscientização do
tráfico humano e Bloco B: Ministério do Esporte)
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b) Corpo/Centro Sócio Educativo Lar do Méier (Jogos
Olímpicos para as crianças da vizinhança)
c) Projeto Integração Nova Divinéia (Jogos Olímpicos para
as crianças da vizinhança - quatro eletricistas pararam,
jogaram futebol e ouviram a palavra, ministrada pelos
times da Noruega e Suíça).
2)Corpo de Bangu - As equipes atuaram nos seguintes
locais:
a) Corpo Santa Cruz
b) Corpo de Bangu (brincadeiras e atividades esportivas
com crianças e familiares)
3) Corpo de Niterói - As equipes atuaram nos seguintes
locais:
a) Corpo de São Gonçalo - As equipes foram às ruas com
tambores, instrumentos musicais e bandeiras convidando
as crianças para as atividades. Cerca de 20 crianças
participaram das miniolimpíadas.
b) Corpo de Niterói - Por ser um Corpo muito envolvido
e engajado com a comunidade, a equipe pôde atuar em
várias atividades como: ministério para profissionais
do sexo, uma festa da comunidade, distribuição
de cobertores para as pessoas em situação de rua
(era inverno lá) e também dos Jogos Infantis numa
comunidade a 20 minutos de distância do Corpo.

AÇÕES E EVENTOS
Reinauguração da quadra esportiva no
Corpo do Bosque

Bazar e Chá de Natal Beneficente - Clube
Atlético São Paulo

No dia 12 de outubro de 2016, Dia das Crianças, foi
reinaugurada a quadra de esportes do Exército de
Salvação que fica no Corpo do Bosque.

No dia 30 de novembro de 2016, das 10h às 17h,
ocorreu o Bazar e Chá de Natal Beneficente do Exército
de Salvação, no Clube Atlético São Paulo. O evento
realizou a venda de produtos diversos e artesanais, desde
produtos simples do dia-a-dia, como panos de prato,
almofadas, e bibelôs até quadros produzidos com uso
da técnica marchetaria, esculturas em gesso e afins.
Além dos diversos produtos que estavam à venda, não
podemos deixar de mencionar as comidas e bebidas
deliciosas preparadas pelos envolvidos na realização
do Bazar e Chá de Natal. Tivemos tortas, salgadinhos,
sanduíches, bolos, doces, sucos, refrigerantes e o item
que dá nome ao evento, o nosso chá.

Para o evento, que se iniciou às 10h da manhã, foi
organizada uma pequena comemoração que contou com
a venda de doces, salgados, água e refrigerantes além
de cama elástica para as crianças, sorteio de brindes,
inscrições para as atividades esportivas que foram
desenvolvidas no local, como basquete e vôlei, um minicampeonato de futebol e até a presença do ex-jogador
Tita.

Além disso, contamos também com lindas apresentações
musicais, incluindo o Coral da Igreja Presbiteriana
Jardim das Oliveiras, as crianças da Escola de música
IPJO, a Banda Unida da Divisão de São Paulo, grupo de
pandeiros e violinistas.

Novo Bazar Beneficente - Suzano/SP
O Exército de Salvação inaugurou no dia 10 de setembro
de 2016 um novo Bazar Beneficente em Suzano – SP.
Nesse novo bazar é possível encontrar móveis,
eletroeletrônicos, roupas, sapatos e brinquedos a preços
acessíveis.
O bazar é mais uma nova extensão do trabalho do
Exército de Salvação no Brasil. Todos os itens são
oriundos de doações e os valores gerados através
das vendas são direcionados aos projetos sociais da
instituição espalhadas pelo Brasil.
A banda do Exército de Salvação esteve presente na
inauguração, encantando e celebrando mais um novo
passo dado no ano de 2016.
O novo bazar está incorporado ao antigo Lar das Flores,
projeto social do Exército de Salvação fundado em
1909 e que ainda continua ativo através do Centro de
Educação Infantil Nudi – Lar das Flores.

Geração de Renda - CI de Pelotas
Devido à falta de emprego e dificuldade financeira de
algumas famílias, foi realizada uma reunião para lançar
uma proposta de geração de renda através da produção
de algo que possa ser comercializado.
Houve uma boa aceitação e interesse e a partir de
maio alguns pais passaram a utilizar a sede do Centro
Integrado de Pelotas para produzir material de limpeza
e bolos. A renda foi distribuída entre as famílias que
colaboraram. A primeira tentativa ocorreu ao fim do mês
de abril de 2016.

Localizado na Rua General Francisco Glicério 3048 –
Jardim Anzai – Suzano – SP.
Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das
10h às 17h30.
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PROGRAMAS SOCIAIS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS
PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS
Desenvolvimento de atividades com crianças,
adolescentes e jovens, tendo por foco a constituição de
espaço de convivência a partir dos interesses, demandas
e potencialidades de cada faixa etária através de
intervenções pautadas em experiências lúdicas, culturais
e esportivas como formas de expressão, interação,
aprendizagem, sociabilidade e proteção social.
Realiza intervenção social planejada que cria situações
desafiadoras, estimula e orienta os usuários na
construção e reconstrução de suas histórias e vivências
individuais e coletivas, na família e na comunidade.
Busca ampliar trocas culturais e de vivências,
desenvolver o sentimento de pertença e de identidade,
fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização
e a convivência comunitária.

UNIDADES SOCIAIS
• Projeto Integração Torre
Recife - Pernambuco

O trabalho iniciou em 1983 através de uma pesquisa
de campo para levantamento das necessidades da
comunidade local. O programa oferece às crianças
e adolescentes alimentação, aulas de reforço
escolar, atividades lúdicas e lazer. Aos adolescentes
e jovens do ensino fundamental e médio são
desenvolvidas atividades voltadas para inclusão
digital e profissionalização com cursos de informática
e diversas oficinas, visando a inserção no mercado
de trabalho. Em fevereiro de 2013 o projeto foi
adequado segundo à tipificação em CCA (Centro
para Crianças e Adolescentes) e CJ (Centro para
Juventude).

• Centro Integrado João de Paula
Joinville - Santa Catarina

Nas unidades que atendem jovens e adolescentes o
objetivo também é oferecer proteção social aos usuários
em situação de vulnerabilidade e risco, por meio do
desenvolvimento de suas competências, bem como
favorecer aquisições para a conquista da autonomia
e inserção social, estimulando a participação na vida
pública da comunidade, propiciando experiências
favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e
prevenção de situações de risco social.
Com foco no desenvolvimento de habilidades gerais, tais
como a capacidade comunicativa e a inclusão digital de
modo a orientar o jovem para a escolha profissional, bem
como realizar ações com foco na convivência social por
meio da arte-cultura e esporte-lazer, e ainda estimular
práticas associativas e as diferentes formas de expressão
dos interesses, posicionamentos e visões de mundo de
jovens no espaço público.

O trabalho da APROSES teve início na cidade de
Porto Amazonas – PR em 1940 com o nome Lar
de Meninos João de Paula, com o intuito de dar
proteção às crianças e jovens em situação de
risco. Em 1963 transferiu-se para o prédio atual na
cidade de Joinville, onde o atendimento acontecia
na modalidade abrigo e também em regime meio
aberto. Em 2004 o nome do Lar de Meninos João
de Paula foi alterado para Centro Integrado João
de Paula, divulgando mais concretamente os novos
objetivos da filial. Em 2013, em razão da Nova Lei
da Tipificação, foi feita outra alteração no regime
de atendimento, passando a atuar no Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos.

• Centro Sócioeducativo Lar do Méier
Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

O primeiro trabalho social nesta região foi aberto em
1943 em uma casa alugada. No final deste mesmo
ano, o trabalho mudou para o atual endereço. Devido
às novas demandas, em 2003 o programa de abrigo
foi descontinuado e começou a trabalhar com um
novo programa de apoio socioeducativo em meio
aberto. Atualmente também existe um espaço de
convivência para a terceira idade.

• Projeto Integração Nova Divinéia
Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

O Projeto Integração foi iniciado em março de 1991,
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PROGRAMAS SOCIAIS
em resposta à solicitação feita pela Comunidade
da Nova Divinéia ao Exército de Salvação, para
participar do atendimento emergencial após a
ocorrência de fortes chuvas que causaram mortes e
desabamentos na comunidade. Após a conclusão dos
serviços emergenciais, foi solicitada a continuidade
da atuação da APROSES dentro da comunidade.
Assim sendo, foi iniciado um trabalho na área de
saúde com o estabelecimento de oficinas para treinar
multiplicadores de informação em várias áreas,
principalmente com foco em HIV/AIDS que, nessa
época, já alarmava a população. Com o passar do
tempo, foi construído um espaço próprio dentro
da comunidade com o objetivo de promover um
local para maior integração e realização de outras
atividades como: oficinas para mulheres, trabalho
com garis comunitários, aulas de artesanato, reforço
escolar e oficinas para crianças e adolescentes, entre
outros. Recentemente houve maior enfoque ao
programa de apoio socioeducativo em meio aberto
e ao atendimento às famílias das crianças assistidas,
trabalhando bem próximo com os grupos locais,
especialmente com a Associação de Moradores.

• Centro de Integração Familiar Arco Verde
Prudente de Morais - Minas Gerais

• Centro Integrado de Pelotas
Pelotas - Rio Grande do Sul

Este trabalho foi fundado em 1940 onde eram
atendidas, inicialmente em uma casa alugada, 14
crianças em sistema de abrigo e uma escola com
20 alunos. Em 1984 foram construídas duas casas
lares para atender as adequações da legislação do
ECA e o antigo sistema de “pavilhão” foi desativado.
Desta forma, por mais de quatro décadas, o Lar
de Meninos desenvolveu atividades em sistema de
abrigo e ensino profissionalizante. Em 2000, além do
abrigo, teve início o programa Apoio Sócio Educativo
em Meio Aberto – ASEMA, visando estender o
atendimento às crianças e adolescentes de ambos
os sexos, que necessitavam de um local seguro,
no horário do contraturno escolar, onde pudessem
receber atendimento de qualidade e ter seus direitos
preservados. Ao final do ano de 2004, o sistema de
abrigo foi encerrado e o atendimento do ASEMA
ampliado. Em 2006, o Lar de Meninos passou a ser
chamado de “Centro Integrado de Pelotas”, e em
2012, em razão da Nova Lei da Tipificação, foi feita
uma alteração no regime de atendimento, passando a
atuar como Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos.

A Fazenda Arco Verde foi doada ao Exército de
Salvação em 1941, recebendo então o nome de
“Maria Felisbina de Souza” em homenagem à mãe do
doador da propriedade. O atendimento foi iniciado
com 20 crianças e em 1991 passou a atender 36
crianças. Em 2001 iniciou-se a transição para ASEMA
(Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto) e a partir de
2008 o programa foi ampliado com o oferecimento
de oficinas de artesanato, inclusão digital e dança.

• Vila dos Pescadores
Cubatão - São Paulo

O trabalho do Exército de Salvação na Vila dos
Pescadores começou em 1990 com uma Escola
Bíblica realizada na casa de uma das moradoras do
bairro. A presença do Exército de Salvação foi bem
aceita e o trabalho começou a ser desenvolvido junto
à comunidade, uma vez por semana, por meio de um
programa de reforço escolar com as crianças que
frequentavam a Escola Bíblica. Em setembro de 1992,
a sede atual foi comprada e em outubro do mesmo
ano, as atividades de reforço escolar iniciaram.
Em 1994, após uma reforma da casa, o prédio foi
oficialmente inaugurado. Além do programa de
reforço escolar, o centro comunitário assiste às
famílias das crianças e adolescentes matriculadas.

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
A Educação Infantil destina-se a crianças de zero
a cinco anos, que convivem e aprendem em
ambientes adequados às suas necessidades e interesses,
com profissionais capacitados e projetos pedagógicos
diferenciados, de acordo com a faixa etária e tem como
finalidade “o desenvolvimento integral da criança até
5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e
da comunidade.” (art. 29 da LDB-Lei de Diretrizes e Bases
da Educação).
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PROGRAMAS SOCIAIS
UNIDADES SOCIAIS
• Escritório Regional Nordeste / Petrolina
Petrolina - Pernambuco

Em meados de 1999, duas soldadas do Corpo de
Petrolina, Claudiana e Núbia, em concordância
com os Oficiais Dirigentes da época iniciaram um
atendimento informal para alfabetização de crianças
em vulnerabilidade da região onde o corpo está
instalado. Mais tarde o trabalho foi incorporado à
APROSES (Escritório Regional do Nordeste).

• Recanto da Alegria
Carmo do Rio Claro - MG

No início de 1997, através de pesquisas realizadas,
foi detectada a necessidade da construção de uma
creche para possibilitar uma maior disponibilidade
para que as mães pudessem ficar empregadas, e
assim ajudar no orçamento familiar. Em dezembro
de 1997 foi adquirido o terreno, porém somente em
janeiro/2001 é que as atividades foram iniciadas.
Em 2003 foi alterado o nome da Creche Recanto da
Alegria para Centro de Educação Infantil Recanto da
Alegria.

• NUDI Lar das Flores
Suzano- SP

Os missionários americanos Carl e Sara Cooper
chegaram ao Brasil e se instalaram na região de
Mogi das Cruzes, onde adquiriram uma propriedade
grande e começaram a desenvolver um trabalho com
crianças e adolescentes. Após 36 anos, eles fizeram
a doação de todo o patrimônio para o Exército de
Salvação, e a instituição passou a ser chamada
Associação Orfanato Lar das Flores e posteriormente
foi incorporada à Assistência e Promoção Social
Exército de Salvação.

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NA
MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL
É oferecido acolhimento provisório e excepcional para
crianças e adolescentes do sexo masculino, em situação
de medida de proteção e em situação de risco pessoal,
social e de abandono, cujas famílias ou responsáveis
encontrem-se temporariamente impossibilitados de
cumprir sua função de cuidado e proteção.

UNIDADE SOCIAL
• Casa de Apoio
Curitiba - PR
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Foi aberta em 1992 atendendo a um convite da
Prefeitura Municipal de Curitiba, tendo em vista
a grande necessidade da comunidade por uma
instituição que viesse atender à demanda de crianças
e adolescentes em situação de risco pessoal e social
em Curitiba e região. No início foi alugada uma
casa, porém em 1994 foi enviado um projeto para
a Suíça para aquisição de uma sede própria, onde
atualmente encontram-se suas instalações. Em 2005
foi inaugurada uma nova construção com instalações
mais modernas e adequadas

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO
SOCIAL À FAMÍLIA
O serviço desenvolve proteção social básica junto
a famílias em situação de risco e vulnerabilidade
social. Prevê a convivência e o fortalecimento
de vínculos familiares e comunitários, por meio
de ações socioeducativas que visam: o acesso à
rede socioassistencial, a garantia de direitos, o
desenvolvimento de potencialidades, a participação
e ganho de autonomia, por meio de ações de caráter
preventivo, protetivo e proativo, às situações de risco,
exclusão e isolamento dos grupos familiares.

UNIDADES SOCIAIS
• Centro Integrado Honorina Valente
Paranaguá - PR

Em novembro de 1940 foi inaugurada a Igreja
(Corpo) Evangélica Exército de Salvação na cidade
de Paranaguá. Além dos trabalhos da igreja, existia
também um trabalho social de atendimento às
famílias carentes e menos favorecidas da cidade
através de distribuição de cestas básicas e roupas,
apoio quando aconteciam enchentes. Através do
conhecimento do trabalho do Exército de Salvação
na cidade, e vendo a necessidade de um trabalho
de amparo e educação para crianças órfãs e
abandonadas, o Dr. Saul Gurgel Valente sentiu em seu
coração o desejo de dar a essas crianças um lar; e,
desta forma, em 1978 foi inaugurado o Lar “Honorina
Valente” em homenagem à mãe do doador. Nesses
trinta anos de existência, o lar tem o reconhecimento
da comunidade e é uma referência de trabalho
social na cidade. Em 2006, foi diagnosticado que o
atendimento no formato abrigo já não era essencial
à comunidade, uma vez que existia a necessidade de
um programa que atendesse adolescentes e jovens
por meio de cursos profissionalizantes que desse a
eles preparo para inserção no mundo do trabalho.
Diante disto, a APROSES, em parceria com a Fundação
Honorina Valente e FIA, implantou em 2006 a

PROGRAMAS SOCIAIS

primeira Escola de Informática e Cidadania do Litoral
do Paraná – EICHV. Em 2012 iniciou-se o trabalho do
PROFAV – Programa de Valorização e Apoio Familiar.

• Projeto Três Corações
São Paulo - SP

O Projeto nasceu na década de 90 e ao longo dos
últimos 15 anos tem promovido ações visando o
desenvolvimento integral e sustentável de crianças,
adolescentes e da comunidade local, priorizando
questões relacionadas aos direitos da infância e da
adolescência. Desde então diversos projetos foram
realizados, mais de 30.000 atendimentos a crianças e
adolescentes e mais de 500 famílias atendidas; dentre
esses aproximadamente 300 usuários retornaram ao
convívio familiar e comunitário sem apresentar novas
situações de risco social.

ASSESSORAMENTO, DEFESA E GARANTIA
DE DIREITOS
Oferece ações que visem uma reflexão crítica da
realidade dos atores sociais envolvidos, e possibilite
melhor qualidade de vida da população em situação
de rua. Este serviço busca fortalecer a participação,
autonomia e protagonismo dos usuários atendidos,
através do fortalecimento da cidadania, efetivação de
direitos e ampliação do acesso à proteção social.

UNIDADES SOCIAIS
• Rancho do Senhor
São Paulo - SP

Em 1936, uma oficial missionária, Helena Londahl, se
viu pela primeira vez em uma área de prostituição.
A reação dela foi um misto de medo e compaixão.
A compaixão venceu o medo. Com a ajuda de outra
oficial missionária, Maria Josefina Anderson, ela
resolveu convidar as mulheres da rua Timbiras para
uma Ceia de Natal na Igreja Presbiteriana Unida da
rua Helvetia. Um ano mais tarde foi inaugurado o Lar
das Moças. Helena lutou por leis que favorecessem
o afastamento das mulheres da prostituição e o
acolhimento das que precisavam de abrigo. Hoje o
lar de moças é chamado de Rancho do Senhor e atua
através de um programa de orientação e prevenção
da gravidez precoce, assiste as gestantes que
precisam de serviços públicos e orienta famílias.

• Projeto Três Corações
São Paulo - SP

Além de ser uma unidade com foco em Assessoramento,
Defesa e Garantia de Direitos, o Projeto Três Corações
também oferece Serviço de Proteção e Atendimento
Social à Família (vide página 12).
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LEGADO
Os legados de algumas pessoas são escritos em
monumentos. O seu pode ser escrito em vidas. Ao deixar
seu legado para o Exército de Salvação, sua compaixão,
bondade e exemplo serão perpetuados nas vidas que
serão impactadas pela sua generosidade.
Por que precisamos do seu apoio?
O Exército de Salvação é capaz de estar nos lugares de
maior necessidade para ajudar as pessoas a saírem das
situações difíceis em que se encontram. Ao mostrar
amor prático às pessoas que mais precisam, podemos
dar-lhes propósito e ajudá-los a viver novamente, com a
dignidade a que têm direito. E são os nossos apoiadores
que tornam esse trabalho possível.
Nossa equipe de Legados está disponível para responder
a todas as perguntas e dúvidas que você tenha e
conversar sobre a grande diferença que sua doação pode

fazer no nosso trabalho e na vida de muitas pessoas em
situação de vulnerabilidade. Entre em contato conosco:
(11) 5591-7070 – Ramal 7074 (horário comercial) ou
pelo e-mail legados@bra.salvationarmy.org.

ANIVERSÁRIO: 95 ANOS NO BRASIL
Quando chegou aqui, em 1922, o Exército de Salvação
tratou de trabalhar rápido e com empenho para crescer
e expandir dentro do nosso país. Seis anos depois, em
1928, sua primeira instalação foi concebida.
Desde os primórdios o Exército de Salvação no Brasil
sempre buscou praticar o amor de Deus de todas as
maneiras possíveis, fosse alimentando os necessitados,
realizando trabalhos de aconselhamento, agindo em
situações emergenciais, resgatando a autoestima e a
dignidade de quem já não a tivesse, entre outras ações.
Passados dez anos desde a primeira instalação, em 1938
o Exército de Salvação ampliou novamente os seus
serviços, desta vez incluindo educação e saúde em seus
atendimentos, com lares de crianças ao chegar em São
Paulo.
A partir de 1974 foi criada a APROSES (Assistência e
Promoção Social Exército de Salvação), divisão que foca
exclusivamente na parte das atividades sociais.
Com a nova Tipificação Nacional, a Assistência e
Promoção Social Exército de Salvação, optou por ser
uma entidade social mista, com atuação nas áreas de
assistência social e educação infantil , buscando assim,
adequar-se sempre com todas as mudanças de leis que
ocorreram e ocorrem no Brasil.
As principais características do apoio assistencial e
educacional oferecido pela APROSES são:
• Combate ao Tráfico de Pessoas
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• Oficinas de Programas Claves contra abuso sexual às
crianças e adolescentes e prevenção
• Preservação dos direitos humanos
• Lutas pelos Direitos das Crianças e Adolescentes
• Combate ao Trabalho Infantil
• Centros de Educação Infantil, Acolhimento institucional
e Centros para Crianças, Adolescentes e Jovens (turno
inverso ao período escolar)
• Incentivador da prática da cidadania
• Combate a qualquer tipo de violência contra crianças,
adolescentes e mulheres
• Tratamento dos beneficiários de maneira integral
e oferecendo a possibilidade de melhoria de vida no
convívio familiar, social, psicológico e espiritual
No mundo, o Exército de Salvação celebra o aniversário
de 152 anos e está presente em 128 países, enquanto
no Brasil está completando seu 95º aniversáio e, no
momento, ocupa 9 Estados brasileiros mais o Distrito
Federal, lutando sempre contra a miséria e degradação
do ser humano e buscando sempre soluções relevantes e
eficientes de forma a promover o ser humano nas áreas
espiritual, emocional, social, psicológica e física.

EU LUTAREI - WILLIAM BOOTH
"Enquanto mulheres chorarem
Como choram agora,
EU LUTAREI;
Enquanto criancinhas passarem fome
Como passam agora,
EU LUTAREI;
Enquanto homens passarem pelas prisões
Entrando e saindo, entrando e saindo,
EU LUTAREI;
Enquanto houver uma moça vagando
perdida pelas ruas
Enquanto restar uma alma que seja nas
trevas
Sem a luz de Deus;
EU LUTAREI
Até o fim,
EU LUTAREI!"
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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 o endereço
de e-mail rp@bra.salvationarmy.org ou envie um cheque para Assistência e Promoção Social Exército de Salvação,
usando as informações de endereço que constam acima.
Bancos:
Bradesco
Itaú		
CAIXA		

Agência 1480		
Agência 1000		
Agência 0255		

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

