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MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA
Prezados Colaboradores(as),
O desafio do Coronavírus continua, no entanto, como
tudo na vida, vamos nos acostumando a viver com
certas situações adversas e nos adaptando à nova
realidade.
É claro que muitos cuidados necessitam ser tomados
e não podemos negligenciá-los, entretanto, a vida
continua, e pessoas precisam de pessoas. Por isso,
nós, do Exército de Salvação, procuramos olhar à
nossa volta, em todas as comunidades onde atuamos
para atender, de inúmeras formas, as necessidades
básicas do ser humano.
Contando com a contribuição de muitos, no ano de
2021 pudemos atender mais de 8.000 pessoas em
situação de rua, 2.113 adolescentes grávidas e jovens
mães e pais, 768 pessoas no Programa de Economia
Solidária, apoiar 4.181 imigrantes e refugiados, além
de 800 pessoas alcançadas em campanhas contra
o tráfico de pessoas/violência contra crianças e
adolescentes, entre outros. Atendemos mais de 105
crianças a fim de ajudá-las em seu desenvolvimento
integral. Ainda, durante a pandemia, pudemos
oferecer um programa de apoio às famílias, com
alimentos, através de parcerias com o Carrefour e
com nossa Sede Internacional.

em suas necessidades, restaurando seus vínculos
familiares nas comunidades onde estão inseridos.
Além de causar impacto positivo onde atuamos,
queremos capacitar, da melhor forma possível,
aqueles que servem conosco para proteger os mais
vulneráveis e preveni-los contra possíveis abusos.
O desejo do Exército de Salvação é fazer a diferença
onde está inserido, servindo a humanidade sofredora;
e assim pretendemos continuar. Louvamos a Deus
por todos aqueles que têm contribuído, tanto na
execução do que fazemos quanto nas doações que
temos recebido para exercermos esse trabalho.
Continuamos contando com o apoio dos nossos
contribuintes e de quantos mais quiserem se engajar
nessa luta para cuidar daqueles que estão ao nosso
redor e precisam de uma mão estendida.
Que o Deus Eterno os abençoe e guarde!

Nosso compromisso com Deus nos leva a nos
comprometer com o próximo, procurando ajudá-lo

Wilson Flávio Strasse
Coronel
Presidente
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QUEM SOMOS
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, quanto no aconselhamento;
na ajuda familiar; no atendimento às vítimas das
enchentes; de maneira que o amor de Deus pudesse
ser demonstrado de forma prática.

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

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/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.

Passados 99 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.
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ONDE ESTAMOS
REGIONAL DE SÃO PAULO
Escritório Regional
Rua Taguá, 209 - Liberdade
Cep: 01508-010 - São Paulo - SP
Tel: (11) 3275-0644
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
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ONDE ESTAMOS
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

Projeto Pontes
Rua Bartolomeu Bueno Silva, 284 - Calungá
Cep: 69303-210 - Boa Vista - RR
Tel: (95) 98114-7945
CNPJ: 43.898.923/0065-80

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

REGIONAL DO PARANÁ E SANTA CATARINA

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

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
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NOSSO ALCANCE 2021
Em 2021, mesmo diante do cenário de pandemia,
continuamos atendendo os usuários nos projetos do
Exército de Salvação. Os atendimentos aconteceram
de forma on line e/ou presencial, sempre respeitando
os decretos municipais e os protocolos de segurança
contra a Covid-19.
As ações desenvolvidas nos Projetos do Exército de
Salvação contribuem para o alcance dos Objetivos
Sustentáveis no Brasil.

ASSESSORAMENTO, DEFESA E GARANTIA DE
DIREITOS

• 18 de Maio Dia Nacional de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes;
• Tráfico de Pessoas e Escravidão Moderna;
• 202 pessoas alcançadas em palestras em escolas e
centros para crianças e adolescentes sobre prevenção
à violência contra crianças e adolescentes.
IMPACTO:
Fortalecimento do protagonismo dos usuários,
promovendo conhecimento, acesso e defesa de seus
direitos de cidadania.

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO
DE VÍNCULOS

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.
ATENDIMENTOS
8.036 a pessoas em situação de rua
2.113 a adolescentes grávidas e jovens mães e pais
768 a pessoas no Programa de Economia solidária
4.181 a Imigrantes e Refugiados
800 pessoas alcançadas em campanhas contra
o tráfico de pessoas/violência contra crianças e
adolescentes
973 visualizações - Discussão sobre as temáticas:
• Racismo;
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MISSÃO: Contribuir para que crianças, adolescentes,
famílias e comunidades tenham vínculos fortalecidos,
valorizando o sentido de vida individual e coletiva.
ATENDIMENTOS REALIZADOS:
87.073 a crianças e adolescentes
958 a idosos
IMPACTO:
Contribuir para o fortalecimento de vínculos familiares
e comunitários e para a construção do protagonismo
de crianças e adolescentes dentro do território
brasileiro.

NOSSO ALCANCE EM 2021
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

MISSÃO: Contribuir para o desenvolvimento integral
da criança, proporcionar educação de qualidade e
integrar as famílias no convívio escolar.
ATENDIMENTOS REALIZADOS: 105.556
IMPACTO:
Desenvolvimento das crianças na socialização,
habilidades psicomotoras, desenvolvimento da
linguagem e cognitivo.

PROGRAMA DE APOIO À FAMÍLIA

contribuição, arrecadando, em caráter excepcional,
alimentos não perecíveis que foram encaminhados às
Unidades. Foram arrecadadas cerca de 12 toneladas
de doações de alimentos entregues para as unidades,
a fim de serem distribuídas nas comunidades locais.
41.335 famílias foram alcançadas no Projeto de
Segurança Alimentar durante a pandemia.
IMPACTO:
Fortalecimento das famílias: melhora das relações
familiares e sociais, utilizando ferramentas de bons
tratos em família, geração de renda e apoio alimentar
emergencial.
ÁREA DE PROTEÇÃO
Todas as equipes que atuam nos projetos sociais
do Exército de Salvação receberam treinamento
anualmente na área de proteção ao público atendido.
Manual de Proteção: 84 pessoas treinadas

MISSÃO: Oferecer um serviço de excelência,
fortalecendo os laços familiares e o potencial humano.
ATENDIMENTOS REALIZADOS:
31.157 no Programa de Apoio à Família
Além das famílias atendidas nas Unidades da
Aproses durante o presente exercício, campanhas
foram realizadas visando a segurança alimentar de
indivíduos nos diversos Estados brasileiros onde há
um trabalho da Aproses/Exército de Salvação. As
campanhas foram feitas em parceria com o Exército
de Salvação Internacional e a Rede Carrefour. Os
bazares dos Exército de Salvação também deram sua

É uma Política de Proteção às Crianças e Adolescentes,
criada pelo Exército de Salvação que deve ser aplicada
com os atendidos pelas Unidades Sociais e Igrejas do
Exército de Salvação;
Metodologia Claves Bons Tratos em Família:
23 pessoas treinadas
É uma proposta multidisciplinar que promove a
prevenção de situações de negligência e casos
de violências contra crianças e adolescentes. Os
consultores CLAVES capacitam profissionais para
ensinarem crianças e adolescentes a se protegerem,
por meio de oficinas, elaboração de recursos didáticos
e promoção de campanhas.
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RESILIÊNCIA DURANTE A PANDEMIA
MINHA EXPERIÊNCIA COMO GESTORA DE UMA UNIDADE SOCIAL EM 2021
O ano de 2021 foi bastante desafiador, levando-se
em conta as condições impostas pela pandemia do
Covid-19. É certo que existe um grande desafio em
ser gestor; comigo não foi diferente, ainda mais com
esse cenário atípico apresentado em 2021.
Existem vários aspectos na gestão de uma instituição
social que precisam ser observados, como, por
exemplo, o pedagógico, o administrativo, o financeiro,
entre outros, e cada um deles tem um desdobramento
diferente e desafiador. Todos esses aspectos me
assustaram muito no início. Mas, com a ajuda de Deus,
juntamente com meu esposo, fui conseguindo lidar
com cada situação. Entendi que, além de gestora, eu
também precisava ser alguém que carrega as marcas
de um líder, que motiva, que interage com sua equipe
de trabalho, que tem leveza para resolver os conflitos
e que, acima de tudo, eu precisava ser alguém que
influencia pessoas para o bem, confiando sempre na
mão poderosa de Deus.
Entendendo tudo isso, ficou mais fácil de perceber a
missão que eu tinha com os usuários da instituição
e na minha comunidade. O desafio agora era aplicar
tudo isso em um ano totalmente atípico e sem
atividades presenciais.
Precisei me reinventar (acho que essa é a palavra que
define o ano de 2021: “Reinventar”) e ter ideias, junto
com minha equipe, de como alcançar os usuários
com atividades em casa. Foi difícil; mas, aos poucos,
nossa mente foi se abrindo para essa realidade e
conseguimos abordar temas muito relevantes que
poderiam ser trabalhados em casa. Aos poucos fui
desenvolvendo minha capacidade criativa, utilizando
os recursos tecnológicos para o desenvolvimento do
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nosso trabalho.
A pandemia nos distanciou muito uns dos outros,
mas não diminuiu nossa vontade de ajudar quem
precisa. Vejo o meu compromisso como gestora de
uma unidade social como um privilégio! Exige grande
responsabilidade com vidas, e é preciso sabedoria,
realizar um trabalho com excelência, mostrando
integridade, seriedade e amor ao próximo.
Tenho consciência de que preciso buscar sabedoria
de Deus todos os dias, pois os desafios e conflitos que
surgem são complexos. Contudo, sei que o mesmo
Deus, que chama e vocaciona, é o Deus que dá acesso
ao conhecimento e faz alcançar sabedoria. “Pois o
Senhor é quem dá sabedoria; de sua boca procedem
o conhecimento e o discernimento” (Provérbios 2:6).
Se tudo que fazemos nesse lugar alcançar uma
pessoa, já valeu todo o esforço. Agradeço a Deus por
confiar em minhas mãos essa missão tão preciosa e
finalizo lembrando do exemplo de Neemias que foi
um personagem importante na história pós-exílio dos
judeus. Com a história de Neemias eu aprendo a não
ignorar os meus problemas e as minhas dificuldades,
mas, sim, a colocar minhas necessidades nas mãos do
Senhor, discernindo Sua voz e executando aquilo que
Ele me confiou como tarefa. Que nossa vida, nossas
ações e orações sejam, como a de Neemias: “... Agora,
pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. ” (Neemias
6:9b).
Michelle Lange – Capitã
Diretora de Filial – Centro de Integração Familiar Arco Verde/CIFAV

RESILIÊNCIA DURANTE A PANDEMIA
BAZARES BENEFICENTES E A PANDEMIA
enfrentaram períodos de grandes desafios, não
apenas pelo contexto da pandemia do COVID-19, mas
também pelos seus efeitos diretos e indiretos, que
impactaram todos os setores.
Primeiramente e o mais dramático: muitos
funcionários e seus parentes e amigos passaram
pela contaminação do COVID-19 em seu momento
mais trágico, entre janeiro e abril de 2021. Alguns
funcionários passaram por períodos de internação
e ainda sentem sequelas. Com certeza esse foi o
aspecto mais desafiador de todo o período.

Distribuição de alimentos.

Além disso, todos os bazares beneficentes tiveram que
ser fechados novamente, entre 06/03 e 19/04. Para
todos, parecia que o ano anterior não havia acabado,
e que 2021 estava repetindo 2020 de maneira ainda

Toda organização social, mesmo sendo beneficente,
precisa de recursos financeiros para manter os
projetos sociais em funcionamento. Algumas das
Unidades Sociais do Exército de Salvação possuem
parcerias com a administração pública; porém, ainda
assim, necessitam de apoio financeiro para cobrir
as despesas, que envolvem materiais, alimentação,
reparos, reformas, entre outras.
Pensando nessas questões e para ofertar programas
sociais de mais qualidade para os usuários dos nossos
serviços foram criados os bazares do Exército de
Salvação, que receberam nome de “Salvashopping”.
Esses bazares têm a finalidade de apoiar na
manutenção dos projetos sociais desenvolvidos pelo
Exército de Salvação.
Durante os anos de 2020 e 2021, os Bazares
Beneficentes do Exército de Salvação – “Salvashopping”,

Arrecadação de alimentos.
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RESILIÊNCIA DURANTE A PANDEMIA
BAZARES BENEFICENTES E A PANDEMIA
mais crítica.
Os funcionários externos (motoristas e ajudantes) e
todos os funcionários da logística, transporte, triagem,
lojas bazar e mecânica mantiveram bravamente seus
postos presenciais, coletando doações e preparando
o galpão e as lojas - os espaços onde acontecem os
bazares - para quando esse período passasse. Outros
setores administrativos mantiveram o trabalho à
distância, com todos os desafios que esse contexto
trazia. Somente a Loja Online (inaugurada em 2020)
mantinha operação de vendas à distância.
Tínhamos uma certeza: era necessário continuar as
coletas de doações, só que seguindo os protocolos
sanitários, e apoiar ainda mais as Unidades Sociais
com materiais para distribuição - como cobertores,
roupas e máscaras - e aproveitar o momento para

remodelar as lojas. Como resultado, houve um
aumento de 60% das vendas. Além disso, as lojas
agora estavam cheias de produtos que haviam sido
acumulados durante o período de fechamento, o que
facilitou a recuperação financeira do bazar à medida
que voltaram a funcionar, vendendo acima da média.
Os doadores do Exército de Salvação continuaram
demonstrando uma imensa generosidade e
identificação com nosso trabalho, ligando para
nossa Central de Relacionamento para doar móveis,
roupas e outros objetos e, além disso, alimentos não
perecíveis e itens de higiene, que foram solicitados por
telefone, como um adicional à doação de usados, e
encaminhados às Unidades Sociais para distribuição.
Diversas empresas também entraram em contato,
buscando apoiar o trabalho do Exército de Salvação,
através da doação de alimentos, roupas, cobertores,
entre outros. A provisão de Deus se mostrava presente
em cada ligação e em cada parceria.
Dessa maneira, apesar dos muitos desafios, o
Salvashopping conseguiu atravessar esse turbulento
período, mantendo empregos, lojas bazares, clientes
e doadores, e cumprindo a cada dia a sua missão
de ajudar o Exército de Salvação a fazer a diferença
na vida de outros. Esperamos que, ao longo dos
próximos anos, o Salvashopping possa ser ainda mais
relevante e importante para o trabalho do Exército de
Salvação no Brasil, e que essa fase turbulenta causada
pela pandemia de COVID-19 seja apenas história.
Tiago Mendes - Gerente de Marketing
Salvashopping
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CAMPANHA DE INVERNO
EXÉRCITO DE SALVAÇÃO E O COBERTOR DO BEM
Durante o inverno de 2021, mais uma vez, o Exército
de Salvação realizou a Campanha “Cobertor do Bem”,
na qual foi possível alcançar o resultado no valor de
R$ 9.820,00 com 99 doadores. Parte dos cobertores
arrecadados foi enviada para a comunidade Vila
Torres, em Curitiba-PR.
Em uma tarde de frio, oferecemos um desses
cobertores a uma mulher em situação de rua e
drogadição, que estava passando em frente ao
projeto.
A usuária, que aqui chamaremos de Maria, entrou
no Exército de Salvação para realizar a retirada do
cobertor e, como parte do nosso trabalho, iniciamos
uma conversa a fim de verificar quais demandas
Maria trazia para uma possível intervenção.
Maria relatou que estava em situação de rua havia
alguns anos. Deixou a família no Estado do Rio Grande
do Sul, foi para Santa Catarina e, posteriormente, veio
ao Paraná; expôs que fez uso de drogas há muitos
anos e nunca tentou parar.
Explicamos sobre a rede de atendimento do município
e ofertamos a ela a possibilidade de iniciar um
tratamento, caso houvesse interesse. Maria então nos
fez o seguinte pedido: “eu gostaria era de reencontrar
minha família, porque perdi contato com eles há
alguns anos, e falar para eles que agora estou aqui
em Curitiba. Eu acho que eles pensam que eu estou
morta já”. sic
Demos seguimento ao atendimento. Maria explicou
que os filhos e irmãs moravam no interior do Rio
Grande do Sul. Não lembrava de muitos detalhes,
apenas do nome de uma das irmãs e de uma filha.

A pessoa que atendeu verificou se algum técnico
conhecia a família. Havia uma moça entre a equipe que
estava bastante surpresa e pedindo mais informações
sobre o caso. Neste momento, a coordenadora do
CRAS nos contou toda história, essa moça é a filha
biológica de Maria, que trabalha como estagiária. Ela
foi entregue aos cuidados da tia, quando ainda era
bebê, período em que Maria saiu de casa por conta
das drogas. Atualmente, a filha está com 18 anos, e
pensava que a mãe estava morta.
No mesmo dia, uma das irmãs de Maria fez contato
conosco. Estava emocionada com a notícia, pois a
família não acreditava que Maria ainda estivesse viva.
No dia 16 de agosto, data de seu aniversário, ela
retornou ao projeto para agradecer todo o trabalho
que o Exército de Salvação havia feito por ela. Estava
feliz porque ganhou de presente de aniversário uma
ligação de sua família. Maria também informou que
retornaria à sua cidade natal e começaria uma nova
vida.
Dias depois, recebemos uma mensagem de texto,
dizendo: “Muito obrigada pelo apoio que deram à
Maria. Obrigada por ter nos ligado em um primeiro
momento. Deus abençoe vocês! ” sic.
Semanas depois, fizemos novo contato com a família
e fomos informados de que Maria estava internada
para tratamento, mas teria alta nos próximos dias. Irá
residir na área rural, com uma das filhas, para ficar
longe do acesso fácil às drogas.
A unidade continua acompanhando o caso e fica
muito feliz por ver a vida de uma pessoa e de uma
família ser transformada.

Após algumas semanas, Maria retornou ao projeto e
informou que havia se lembrado do nome do bairro
onde morou. Com essa informação, a Assistente
Social entrou em contato com o CRAS da região e
explicou a situação.

Márcia Rodrigues - Assistente social
Centro de Apoio à Família Vila Torres | Curitiba - PR
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AÇÃO COM COLABORADORES
DOS PROJETOS SOCIAIS DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO
No ano de 2021, uma iniciativa de apoio às Equipes
Técnicas (Assistentes Sociais, Pedagogos e Psicólogos)
e Equipes de Educadores do SCFV - Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos; foi realizada
pelo Departamento de Obra Social.
Diante das dificuldades percebidas através dos
relatos das equipes, mencionando que estavam
sentindo muita falta das atividades presenciais, das
crianças e adolescentes, entendemos que, naquele
momento poderíamos apoiá-los abrindo um espaço
de escuta e troca entre as equipes dos SCFV - Serviços
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Dessa forma, passamos a realizar encontros online,
quinzenais, com os educadores; e, mensais, com as
equipes técnicas. Durante uma hora, nos reunimos
com os grupos, trabalhando temas como: “Quero
Trazer à Memória Aquilo que me Dá Esperança”,
“Saúde Mental na Pandemia”, “Expectativa para

o Retorno Presencial” “Acolhimento no Retorno
Presencial”, “Cuidado Mútuo”, “A pandemia e as
Multitarefas, entendendo a dinâmica das famílias”, “A
Importância de Apoiarmos Uns aos Outros no Dia a
Dia do Trabalho”
Tivemos a média de 16 educadores e 14 técnicos
participando dos encontros.
No último encontro do ano, recebemos um feedback
positivo dos participantes e também a percepção deles
da importância de terem se apoiado mutuamente,
neste período tão desafiador.
Liliam Arruda - Psicóloga
Sede Nacional do Exército de Salvação
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ÁREA DE ARRECADAÇÃO
DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO NO BRASIL
O Salvashopping é um dos braços da sustentabilidade
financeira do Exército de Salvação. São 9 bazares
localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro, com
uma grande frota de caminhões que se mobiliza para
retirar doações onde necessário.
Os objetos doados devem estar em bom estado,
pois são revendidos nos bazares de forma a gerar
fundos para a manutenção das Unidades Sociais do
Exército de Salvação. Dessa forma, cada objeto doado
se transforma em um recurso financeiro investido
nos nossos programas sociais, gerando um impacto
positivo na vida de cada um dos nossos usuários:
famílias, crianças, adolescentes e jovens. Assim, cada
pessoa que adquire um produto em nossos bazares,

ajuda o meio ambiente, ao evitar desperdício, e apoia
diretamente as ações realizadas nos nossos Serviços
Socioassistenciais e Educacionais.
Além dos bazares, o Exército de Salvação conta com
aluguel de acampamentos, como “Estrela da Manhã”,
em Goiana, Pernambuco, e “Vale de Bênçãos”, em
Suzano, São Paulo.
Existe também um Programa de Apadrinhamento, que
oferece às pessoas a oportunidade de se tornarem
padrinhos ou madrinhas das crianças assistidas por
nossas Unidades Sociais, apoiando financeiramente
os programas que elas frequentam.
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Quartel Nacional do Exército de Salvação

Acompanhe nosso trabalho

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

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
Itaú		
CAIXA		

Agência 1480		
Agência 1000		
Agência 0255		

Conta Corrente 01638-1
Conta Corrente 60000-5
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

