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EXÉRCITO DE SALVAÇÃO

MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

Prezados Colaboradores (as),

O ano de 2020 foi desafiador. O Coronavírus trouxe 
consigo graves problemas para a saúde pública e nos 
vimos envoltos pelo temor de nós mesmos e nossos 
familiares serem contaminados por este vírus tão 
perigoso. As autoridades de saúde fizeram várias 
recomendações e o nosso dia a dia foi alterado por 
conta de todas essas coisas. 

Lamentamos a perda de muitas vidas e nos 
solidarizamos com as muitas famílias enlutadas. 
Nossas Unidades Eclesiásticas (Igrejas) trabalharam, 
na medida do possível, no acompanhamento dessas 
famílias, e nós mesmos do Exército de Salvação 
perdemos alguns de nossos Soldados e Oficiais na 
luta contra o COVID-19.

O Exército de Salvação também procurou dar a sua 
contribuição em favor dos menos favorecidos que 
foram fortemente afetados pelas consequências do 
COVID-19. De março a dezembro de 2020, um grupo 
de Oficiais e Voluntários, atuou na linha de frente para 
atender pessoas em situação de rua, que se tornaram 
muito mais vulneráveis durante este tempo de 
pandemia. Foram distribuídas aproximadamente 42 
mil marmitas, além de material de higiene, máscaras, 
cobertores, meias e álcool em gel diariamente em 
alguns pontos da cidade de São Paulo.

Em todo o Brasil foram distribuídas aproximadamente 

13 mil cestas básicas, 5 mil cartões-alimentação doados 
pelo Carrefour para famílias em situação de risco. E 
como o Carrefour quer trabalhar conosco novamente, 
vamos distribuir mais cartões-alimentação. E com 
a auxílio de nossa Sede Internacional em Londres, 
outras famílias também serão apoiadas. Mais de 
67.000 pessoas e famílias terão sido atendidas.

Para cumprir nossa missão sempre contamos com 
a colaboração generosa de empresas e pessoas que 
reconhecem o nosso trabalho e se disponibilizam a 
doar dinheiro, alimentos, roupas, tempo, etc para que 
os menos favorecidos sejam agraciados e abençoados 
pela ajuda que brota de corações generosos.

Pretendemos continuar com nossa luta em favor 
da humanidade sofredora e continuar cumprindo 
nossa missão neste país, enquanto contamos com a 
generosidade de nossos colaboradores e o trabalho 
incansável de nossos Oficiais e voluntários.

Que Deus nos livre do COVID-19, por meio da ciência 
e do Seu poder. Contem sempre com o apoio do 
Exército de Salvação.

S. Edward Horwood
Coronel

Presidente
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O Exército de Salvação surgiu na Inglaterra, em 1865, 
com William e Catherine Booth, em meio à Revolução 
Industrial, em uma sociedade que passava por uma 
das maiores transformações em 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 dessas pessoas 
(o espiritual, o emocional, o social, o psicológico e o 
físico), os primeiros Salvacionistas lançaram-se na luta 
para aliviar a humanidade sofredora, tendo essa visão 
holística do ser humano como um todo complexo e 
indivisível. Assim foi que, desde cedo, o slogan: “Sopa, 
Sabão e Salvação” tornou-se um marco do Exército de 
Salvação, que abalou as estruturas e os métodos das 
igrejas da Inglaterra naquele período.

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

Passados 98 anos, continuamos com a mesma 
motivação de servir a Deus e a humanidade, a quem 
Ele ama, e desejamos fazer isso de uma maneira 
mais efetiva. O Exército de Salvação reafirma 
seu compromisso com a sociedade civil na busca 
por soluções relevantes e eficientes que venham  
promover o ser humano e alterar o estado de miséria e 
degradação no qual se encontra uma parte expressiva 
da sociedade brasileira.

QUEM SOMOS

MISSÃO

OBJETIVOS

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

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

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

Educacional: Criação e manutenção de centros de 
educação infantil.
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REGIONAL DE SÃO PAULO

Escritório Regional
Rua Juá, 264 - 4° andar - Bosque da Saúde
Cep: 04138-020 - São Paulo - SP
Tel: (11) 3275-0085
E-mail: regional.sp@bra.salvationarmy.org
CNPJ: 54.209.481/0003-30

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

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

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

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

REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

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

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

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

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

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

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

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

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

REGIONAL DO PARANÁ E SANTA CATARINA

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

Vila Torres Centro de Apoio à Família
Rua Manuel Martins de Abreu, 449 - Prado Velho
Cep: 80215-430 - Curitiba - PR
Tel: (41) 3336-8624
CNPJ: 43.898.923/0041-02

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

REGIONAL DO NORDESTE

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

Centro Comunitário Integração
Rua Conde de Irajá, 108 - Torre
Cep: 50710-310 - Recife - PE
Tel: (81) 3228-4740
CNPJ: 43.898.923/0021-69

QUARTEL NACIONAL

Projeto Pontes
Sede Nacional
Rua Paulo VI, 275 - Mecejana
Cep: 69304-160 - Boa Vista - RR
Tel: (95) 8114-7945
CNPJ: 43.898.923/0065-80

ONDE ESTAMOS
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A frase de Iamamoto1  traduz o que os diretores das 
filiais e suas equipes fizeram durante os meses de 
pandemia em 2020, em 14 unidades socioassistenciais 
mantidas pela Assistência e Promoção Social Exército 
de Salvação espalhadas pelo território brasileiro.

Ainda não havíamos finalizado nossa lista 
de planos e desejos para o ano novo, 
quando ouvimos pela primeira 
vez falar de uma misteriosa 
pneumonia causada por 
vírus, cujo primeiro caso foi 
reportado em dezembro 
de 2019 na cidade de 
Wuhan, na China. Diante 
do rápido aumento do 
número de casos de 
pessoas contaminadas 
com o vírus Sars-Cov-2, e 
sobretudo no número de 
manifestações e mortes 
motivadas pela Covid-19, 
a doença gerada pelo vírus, 
no final de janeiro de 2020, a 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) declarou a situação como 
uma emergência em saúde pública 
de interesse internacional.

A Covid-19 parecia algo distante de nós brasileiros, até 
que o primeiro caso foi confirmado em 26 de fevereiro 
em São Paulo.   A partir daí, apenas alguns dias foram 
necessários para a avalanche de informações sobre 
os riscos da doença, gerar angústia, ansiedade e 

insegurança.

Como estratégia para conter a 
circulação do vírus, foi necessário o 

isolamento social. Pensávamos 
que seria por pouco tempo, 

mas a situação foi se 
estendendo e tivemos que 
nos adaptar a uma nova 
realidade, buscando 
formas de passar pela 
pandemia.  

Comércios, escolas, 
empresas e organizações 
sociais fechados.  Ruas 

desertas e a incerteza de 
como seriam os próximos 

dias.   Para conseguir passar 
por essa situação, aprender e 

ser fortalecido, foi necessário 
desenvolver a capacidade de 

resiliência.

RESILIÊNCIA DURANTE A PANDEMIA
“O momento que vivemos é um momento pleno de desafios. Mais do que nunca é 
preciso ter coragem, é preciso ter esperanças para enfrentar o presente. É preciso 

resistir e sonhar. É necessário alimentar os sonhos e concretizá-los dia a dia nos 
horizontes de novos tempos mais humanos, mais justos, mais solidários”

1 IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na Contemporaneidade. São Paulo: Cortez, 2001. Marilda Villela Iamamoto. Graduação em Serviço So-
cial pela Universidade Federal de Juiz de Fora (1971), mestrado em Sociologia Rural pela Universidade de São Paulo (1982) e doutorado em 
Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2001).

Trabalho com as famílias, durante a pandemia, tornam os pais mais participativos e mais presentes na vida dos filhos.
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RESILIÊNCIA DURANTE A PANDEMIA

Resiliência tem sua origem no latim, resilire, que 
significa “voltar atrás”.  Na física e na engenharia, o 
termo sempre foi aplicado para definir a capacidade 
de um material de retomar sua forma original depois 
de ter recebido uma pressão sobre si.

Em relação à capacidade humana, ser resiliente tem a 
ver com a habilidade que cada um de nós tem de lidar 
com os próprios problemas, de superar momentos 
difíceis e situações adversas e, como o material 
resiliente da física, não ceder à pressão.

Quem é resiliente é capaz de 
entender a complexidade de 
uma situação e colocá-la 
sob perspectiva dentro do 
contexto atual e a longo 
prazo. Um indivíduo 
com essa característica 
também consegue 
improvisar e adaptar-
se a situações novas, 
mesmo que não sejam 
as que ele esperava.

Aprendemos uma nova 
forma de trabalho, de 
contato e de acolhimento 
com os usuários dos 
nossos serviços.  Adotamos 
estratégias de atendimento, 
para todo público atendido 
desde crianças até idosos, 
realizando atividades online, gravação 

de vídeos, vídeo chamadas para prestar suporte na 
realização das atividades e acompanhamento com os 
atendidos e suas famílias.

No caso dos usuários que tinham dificuldade em 
acessar o conteúdo proposto, por conta da falta 
de recurso digital, as atividades foram impressas, 
enviadas e os educadores ligavam para explicar qual 
era a proposta da atividade.

Ainda temos muitos desafios em relação 
a esse formato de trabalho, mas 

estamos aprendendo e nos 
reinventando a cada nova 

situação. Para nós o que mais 
importa é, mesmo diante 

do cenário de pandemia, 
encontrar caminhos 
para continuar 
prestando atendimento 
aos usuários a 
fim de oferecer 
esperança, através 
da continuidade nos 
trabalhos de forma 
acolhedora e estar 

próximo mesmo com o 
isolamento social.

Leia mais: https://www.
sodexobeneficios.com.br/qualidade-
de-vida/noticias/sodexo-club/como-

construir-resiliencia-na-pandemia.
htm#ixzz6pHlJJdrx

Pia solidária para que pessoas possam higienizar suas mãos
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NOSSO ALCANCE EM 2020

Mesmo diante da pandemia, os atendimentos foram 
mantidos. Realizamos ajustes na dinâmica do nosso 
trabalho para atender e apoiar os usuários dos 
projetos do Exército de Salvação. Os atendimentos 
aconteceram de forma virtual e, em alguns casos 
mantiveram-se presenciais dependendo da 
natureza do serviço.   Foram realizadas ações como: 
acolhimento, orientações, atividades socioeducativas 
direcionadas para o público atendido. 

As ações desenvolvidas nos Serviços socioassistenciais 
e/ou de educação da Assistência e Promoção Social 
Exército de Salvação, contribuem para o alcance dos 
Objetivos Sustentáveis no Brasil.

6.377 Atendimentos à pessoas em situação de rua

3.614 Atendimentos à adolescentes grávidas e jovens 
mães ou pais

1.394 Atendimentos à pessoas inseridas no Programa 
de Economia solidária

540 Atendimentos à Refugiados Haitianos

10.584 Atendimentos à Refugiados Venezuelanos

12.093 Atendimentos no Programa de Apoio à Família

Em ações presenciais, antes da pandemia:

1.000 Pessoas foram alcançadas em campanhas 
contra o tráfico de pessoas

180
Crianças e adolescentes participaram de 
palestras sobre a violência contra a criança/
adolescente

Durante o presente exercício, essas 06 unidades 
socioassistenciais, realizaram um total de 34.602 
atendimentos, distribuídos da seguinte forma:

ASSESSORAMENTO, DEFESA E GARANTIA DE 
DIREITOS

As unidades da Aproses que realizam programas 
tipificados como Assessoramento, Defesa e Garantia 
de Direitos, têm como missão, identificar grupos e 
indivíduos em situação de injustiça e ombrear-se a 
eles nos processos de denúncia, resgate e obtenção 
de seus direitos constitucionais.

Centro de Apoio à Família – Prado Velho Curitiba - PR
Centro Integrado Joao de Paula – Joinville - SC
Projeto Pontes – Boa Vista – RR
Centro Socioeducativo de Uruguaiana – Uruguaiana - RS
Projeto Três Corações – São Paulo – SP Projeto 
Projeto FloreSer – São Paulo - SP

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Educação Infantil Recanto da 
Alegria – Carmo do Rio Claro – MG

Núcleo de Desenvolvimento Infantil – Lar 
das Flores – Suzano - SP

 As 02 unidades da Aproses que realizam programas 
de educação infantil têm como missão, contribuir para 
o desenvolvimento integral da criança, proporcionar 
educação de qualidade e integrar as famílias no 
convívio escolar.
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Centro Comunitário Integração - Torre - Recife – PE 

Centro Integrado João de Paula Glória – Joinville – SC
Centro de Integração Familiar Arco Verde -  Prudente de 
Morais – MG 
Centro Sócio Educativo Lar do Méier Rua Garcia Redondo, 
103 – Cachambi – Rio de Janeiro – RJ
Projeto Integração Rua Bambuí, 36 – Grajaú – Rio de 
Janeiro – RJ 

Centro Integrado de Pelotas - Três Vendas – Pelotas – RS
Centro Comunitário Vila dos Pescadores Vila dos 
Pescadores – Cubatão – SP – 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
é um espaço de convívio para estimular a troca de 
experiências, fortalecer a participação familiar e 
comunitária. Através da intervenção planejada que 
se materializa por meio de grupos de acordo com 
os ciclos de vida, com vistas a estimular e orientar 
usuários na construção e reconstrução da sua história 
e vivência individuais na família e no território.    A 
missão desses serviços na Aproses é Contribuir para 
que crianças, adolescentes, famílias e comunidades 
tenham vínculos fortalecidos, valorizando o sentido 
de vida individual e coletiva.  Nas 07 unidades de SCFV 
01 para idosos e 06 para crianças e adolescentes, 
foram realizados os seguintes atendimentos em 2020:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO 
DE VÍNCULOS - SCFV

NOSSO ALCANCE EM 2020

139.208 Atendimentos à crianças e adolescentes 

1.996 Atendimentos à idosos

IMPACTO

Nos últimos 03 anos (2018 a 2020), o Exército 
de Salvação no Brasil, desenvolveu o “Programa 
de Fortalecimento das Capacidades de Famílias 
e Comunidades no Brasil” com o objetivo de 
contribuir para o fortalecimento dos laços familiares 
e comunitários de indivíduos vulneráveis onde 
o Exército de Salvação atua.  Objetivava ainda, 
desenvolver potenciais para os atores envolvidos se 
tornarem protagonistas na busca do seu bem-estar e 
de suas comunidades.  

Em 2020, foi feita uma avaliação junto aos usuários 
para se saber o impacto do programa. Os resultados 
abaixo foram os mais significativos em relação aos 
propósitos pré-estabelecidos:

56% dos usuários relataram que depois de 
participarem das atividades nas Unidades se sentiram 
em processo de amadurecimento, independentes, 
mais conscientes, aprenderam a lidar com o bullyng, 
têm menos vergonha de se expressar, que as atitudes 
são diferentes, que pensam antes de agir, que falam 
para os amigos e parentes da Comunidade sobre 
essas coisas que aprendem e que mudam a vida no 
projeto, falam o que pensam, dão sua opinião.

50% dos usuários reconheceram que receberam 
orientação/estimulo para se envolverem com 
associações e conselhos da comunidade;

85% dos usuários consideram o espaço do Exército de 
Salvação como um local de socialização. As pessoas 
relatam que após participarem dos projetos, aprendem 
a conversar mais, é um local de fazer boas amizades, 

Durante o presente exercício, as unidades Creche 
Recanto da Alegria e NUDI Lar das Flores realizaram 
54.758 atendimentos.
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DEPOIMENTOS DE BENEFICIÁRIOS DAS 
CAMPANHAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR

“As doações das cestas básicas foram importantes, hora 
nenhuma o projeto deixou parar não (se referindo a 
pandemia): chamada de vídeo, atividades, apostilas, 
grupo de mães, grupo com adolescentes. Não deixou de 
movimentar nessa pandemia não sabe?”

“As atividades enviadas na pandemia uniram a família, 
entendemos como era importante o nosso papel também, 
fez muita diferença pois não nos sentimos sozinhos. As 
cestas básicas e os itens de higiene também ajudaram 
bastante, porque pode parecer pouco mas foi de grande 
ajuda.”

“As doações ajudaram muito. Antes a Comunidade se 
ajudava, mas agora ficou difícil. Eu estou falando porque 
eu vi. O projeto ajudou muito nesse sentido, muito mesmo 
e isso deveria continuar, porque faz muita diferença na 
vida das pessoas da Comunidade.”

Projeto de Segurança Alimentar

13.112Distribuição de alimentos e itens de higiene para 
famílias dos usuários e comunidades do entorno das 
unidades do Exército de Salvação

Cartão de Alimentação
5.431

Entrega de cartões de alimentação no valor de 
R$100,00 para cada usuário

que as crianças brigam menos, que aprendem a 
conversar com outras pessoas, que aprendem a se 
posicionar frente as questões de violência sejam 
físicas, abuso, bullying, etc. Conforme o gráfico nuvem 
de palavras, a palavras mais citadas pelos usuários e 
uma voluntária tem a ver com socialização.

85% dos usuários afirmam que receberam orientação 
em relação a proteção (prevenção aos vários tipos de 
violência, tráfico de pessoas e direitos humanos);

100% das unidades de SCFV passaram por um 
processo de uniformização, para trabalharem em 
sintonia com as normativas dispostas na resolução 
109 do CNAS.

ATIVIDADES DE NATUREZA EMERGENCIAL EM 
RESPOSTA A PANDEMIA DO COVID 19

“A alimentação é um direito indispensável para a 
sobrevivência humana. “As normas internacionais 
reconhecem o direito de todos à alimentação adequada 
e o direito fundamental de toda pessoa a estar livre da 
fome como pré-requisitos para a realização de outros 
direitos humanos”. 2

No Brasil o direito à alimentação é assegurado 
pela Constituição Federal; porém, em 2020, vimos 
o agravamento das desigualdades sociais em 
consequência da pandemia e, consequentemente, o 
aumento da fome entre os mais vulneráveis. 

Com o intuito de contribuir para a garantia de 
alimento nas mesas de brasileiros e brasileiras, 
com apoio de parceiros nacionais como FEDEX, 
Carrefour e internacionais, o Exército de Salvação, 
durante o período de 08 meses, realizou os seguintes 
atendimentos:

NOSSO ALCANCE EM 2020

 2 “O direito humano à alimentação adequada e o sistema nacional 
de segurança alimentar e nutricional”. organizadora, Marília Leão. 
– Brasília: ABRANDH, 2013. Disponível em: http://www.mds.gov.br/
webarquivos/publicacao/seguranca_alimentar/DHAA_SAN.pdf
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ATIVIDADE COM JOVENS DOS SCFV

No mundo, uma pessoa a cada 40 segundos tira a 
própria vida: esse é o espantoso número de casos que 
resultam em 800 mil óbitos por suicídio todos os anos.

Entre pessoas de 15 a 29 anos de idade, essa é a 
segunda maior causa de morte conforme dados da 
Organização Mundial de Saúde (OMS). E o Brasil só 
perde para os Estados Unidos nesse sentido.

No período da pandemia, os responsáveis pelos 
adolescentes atendidos nas unidades sociais do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 
preocupados com o impacto do isolamento social 
começaram a buscar apoio nesse sentido. Por 
conseguinte, a consultora Patrícia Ortiz Quintanilha 
conseguiu uma parceria com a Clínica Plenamente, e 
a psicóloga Mônica Ribas que é uma especialista em 
adolescentes passou a atender os adolescentes das 
6 unidades de SCFV de forma voluntária uma vez por 
semana (de abril a agosto de 2020), através de rodas 
de conversa virtuais.

Na Assistência e Promoção Social Exército de Salvação 
temos 6 unidades sociais que desenvolvem o Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos cujo 
caráter de atuação é prevenir situações de risco e de 
violação de direitos. Essas unidades estão espalhadas 
por alguns Estados brasileiros e mesmo diante da 
particularidade de cada Estado foi possível formar 
um grupo e trabalhar com os adolescentes temas 
pertinentes a faixa etária, prestando suporte para 
que eles pudessem vivenciar com mais tranquilidade 
a fase da adolescência e esse período de pandemia.

Enquanto em todo o mundo, o índice de morte por 
suicídio aumentou desde o início da pandemia, 
nenhum dos adolescentes das seis Unidades cometeu 

o ato, cumprindo assim a essência do SCFV que é o 
trabalho preventivo.

Essa proposta dos grupos virtuais para os adolescentes 
foi tão eficaz, que quando a voluntária encerrou o 
atendimento, a unidade social CIFAV - Centro de 
Integração Familiar Arco Verde (Prudente de Morais/
MG) permaneceu com um grupo local acompanhado 
pela psicóloga Nayara (colaboradora da unidade). De 
forma semelhante, a orientadora social Adriana, da 
unidade Vila dos Pescadores (Cubatão/SP), começou a 
fazer chamadas de vídeo semanalmente com duplas 
de adolescentes, trabalhando temas específicos 
dentro da metodologia de percursos (metodologia 
própria do SCFV). 

Cabe ressaltar que ambos os serviços citados, CIFAV 
e Vila dos Pescadores, participaram ativamente do 
grupo inicial com a especialista, o que com certeza os 
muniu de ferramentas práticas para continuidade ao 
trabalho.  Inclusive uma das mães dos adolescentes 
fez o seguinte relato:  “Meu filho se encontrava com 
adolescentes de outros estados que participavam do 
mesmo tipo de projeto e conversam com uma psicóloga 
e isso fez bastante diferença”.

¹ Silva R. R. Sobre avaliação e desenvolvimento organizacional. In: 
Otero, M. Contexto e prática da avaliação de iniciativas sociais no 

Brasil: temas atuais. São Paulo: Instituto Fonte/Peirópolis, 2012. 
Pg. 43-60.

Texto de Ideias Consultoria - Patrícia Ortiz Quintanilha

Consultora para uniformização dos Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos da Aproses

“Palavra que circula é saber que circula, poder que opera e se movimenta.”1
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EXÉRCITO DE SALVAÇÃO

AÇÕES DURANTE A PANDEMIA

Os Corpos (Igrejas) do Exército de Salvação realizaram 
ações em suas comunidades para amenizar os 
problemas causados pela pandemia:

Reuniões (Cultos) públicas e privadas de forma online;

Envio de devocionais, músicas, informações e 
anúncios por WhatsApp;

Contato telefônicos com todos os membros da igreja, 
pelo menos 1 vez ao mês;

Campanhas de arrecadação de alimentos e kits de 
higiene;

Distribuição de alimentos e kits de higiene para as 
famílias necessitadas;

Distribuição de roupas e cobertores;

Confecção e distribuição de máscaras.

* Corpo: Unidade Eclesiástica (Igreja) do Exército de Salvação.
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AÇÕES DURANTE A PANDEMIA

As unidades sociais tiveram que reduzir os 
atendimentos presenciais, se adaptando ao 
atendimento online e por WhatsApp.

Foram preparados materiais para entregar, em casa, 
aos alunos;

Foram feitos acompanhamentos com as crianças e 
adolescentes usuários dos programas, para saber de 
suas necessidades;

Foram distribuídas cestas de alimentos e kits de 
higiene para as famílias dos usuários em situação de 
vulnerabilidade;

Foram distribuídas cestas de alimentos e kits de 
higiene para famílias do entorno do projeto;

As gestantes do Projeto Florescer continuaram a 
receber as cestas de alimentos e kits de higiene;

Em algumas localidades foram distribuídas marmitas.

QUARTEL NACIONAL

Oficiais (pastores), Cadetes (seminaristas), 
funcionários e voluntários ligados ao Quartel Nacional 
(Sede Nacional), puderam cozinhar e distribuir 
alimentos para pessoas vulneráveis nas ruas durante 
a pandemia (março a dezembro de 2020).

SÃO PAULO

O Exército de Salvação foi destaque no noticiário 
local (SPTV - Globo 02/05) onde o trabalho em torno 
da Covid-19 foi apresentado. Um pedido foi feito 
pelo Major Maruilson Souza, Secretário Nacional 
de Programas, para que o público continue doando 
para a organização, e outras organizações que estão 
apoiando as pessoas neste momento.



Quartel Nacional do Exército de Salvação

Endereço: Rua Juá, 264 - Bosque da Saúde
São Paulo - SP CEP: 04138-020
Telefone: (11) 5591-7074
E-mail: rp@bra.salvationarmy.org
CNPJ: 43.898.923/0001-15

Acompanhe nosso trabalho

Website: www.exercitodesalvacao.org.br
Facebook: Exército de Salvação - Brasil
Instagram: exercitodesalvacaobr
Twitter: @ExercitoSalvaBr
YouTube: Exército de Salvação Brasil
Flickr: www.flickr.com/exercitodesalvacaobr
Blog: blog.exercitodoacoes.org.br

Convidamos você a visitar nosso site e conhecer melhor nosso trabalho. Para realizar uma 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, utilizando as informações que seguem acima.

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

Você também pode doar sua Nota Fiscal Paulista para uma das nossas instituições cadastradas no programa:

43.898.923/0001-15
Bosque da Saúde - São Paulo/SP

43.898.923/0002-04
Saúde - São Paulo/SP

43.898.923/0045-36
Vila dos Pescadores - Cubatão/SP

43.898.923/0012-78 
Liberdade - São Paulo/SP

Ou, caso more na região sul do país, você pode fazer sua doação através do programa Nota Fiscal Gaúcha:

43.898.923/0006-20 
Três Vendas - Pelotas/RS

http://www.exercitodesalvacao.org.br
https://www.facebook.com/ExercitodeSalvacaoBrasil
https://www.instagram.com/exercitodesalvacaobr/
https://twitter.com/exercitosalvabr
https://www.youtube.com/user/oexercitodesalvacao/feed
https://www.flickr.com/photos/exercitodesalvacaobr/
http://blog.exercitodoacoes.org.br/
https://www.exercitodesalvacao-doacoes.org.br/

