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Área Brasil
Os Serviços Humanitários da Igreja promovem a autossuficiência das famílias de todas as nações e de todos os credos ao:
• Ajudar as pessoas a restabelecer seu próprio curso de vida e resolver seus próprios problemas;
• Ajudar as pessoas a trabalharem em conjunto com sua comunidade para vencer a pobreza e prover um local saudável
para suas famílias;
• Somar esforços com organizações de qualidade e reputação que compartilham conosco de valores e objetivos comuns.

Projetos Humanitários
Iniciativas locais realizadas no Brasil em 2012:
Foram realizados 38 projetos de iniciativas locais
em parceria com Instituições nas seguintes cidades:
Feira de Santana/BA – Instituição: Casa de Jeremias
– reparo do telhado e das calçadas da creche
e também foram adquiridos lençóis para as camas
e alguns brinquedos para as crianças.
Sete Lagoas/MG – Instituição: Padaria Pão da Vida reforma e reparo das instalações (de alvenaria,
hidráulica e elétrica). Aquisição de exaustores,
formas, fornos a gás e a lenha, freezer, batedeira
doméstica entre outros, para dar condições de
fabricação de pães e bolos pelas próprias internas.
Aquisição de material de consumo e início de
produção, tais como: luvas, toucas, farinha de trigo,
sal, açúcar, etc.
Aracaju/SE – Instituição: Associação de Pais e
Amigos dos Deficientes Auditivos de Sergipe reestruturação da sala de informática. O projeto
constou de simples reforma no piso e pintura das
paredes da sala além de fixar um balcão e também
foram doados computadores, impressora, cadeiras,
birô, balcão de madeira e um armário.
João Pessoa/PB – Instituição: Hospital Padre Zé doação de 12 ventiladores de parede, 3 bebedouros,
2 CPUs e 1 Tens\Med (Equipamento Neuro
Estimulador Elétrico Transcutâneo) para serem
instalados nos leitos e nas dependências do hospital,
aliviando o sofrimento dos internos e dando mais
agilidade no atendimento ao público em geral.

Santa Rita/PB – Instituição: Associação Casa dos Sonhos
– Melhoria da cozinha para ajudar na alimentação dos 110
jovens atendidos. Fornecemos 4 armários de aço para
cozinha, 1 fogão industrial (com forno), 1 fogão Industrial
(sem forno), 12 mobílias para casa em miniatura, 60 livros
literários, 2 bebedouros e utensílios para a cozinha dos
estudantes. Também equipamos o espaço reservado para
a brinquedoteca e organização da biblioteca. Esse projeto
possibilitou a prática de atividades há muito tempo
desejadas, mas não realizadas por falta de recursos.
Beneficiou 110 jovens e suas famílias.
Piracicaba/SP – Instituição: Lar dos Velhinhos de
Piracicaba – aquisição de materiais para produção de 290
kits de inverno, cada um composto de: cachecol, par de
chinelos de inverno, e pares de meias.
Diadema/SP – Parceria com a Prefeitura Municipal de
Diadema – Compra de uma Máquina de Produção de Leite
de Soja que proporcionou aos membros e a comunidade a
possibilidade de produzir “leite de soja” assim como o
aproveitamento das sobras do processamento para fins de
carne vegetal, pães, biscoitos, bolos, etc. Foi uma
oportunidade de aproximação com a comunidade e de
efetiva contribuição para a alimentação de crianças,
jovens e adultos necessitados.

Itaquaquecetuba/SP – Instituição: Kibonoie Doação de materiais para a ampliação do
ambiente onde os pacientes puderam receber
melhor tratamento com terapia durante o dia com
menos ajuda dos especialistas e voluntários. Este
lugar também proverá uma situação para a
pesquisa do valor deste tipo de terapia. A Igreja
atuou como parceira de outras empresas que
também contribuiram para essa ampliação.
Macapá/AP – Parceria com a Secretaria de
Trabalho de Assistência Social Comunitária –
Doação de um gerador elétrico, 22HP e material (
madeira e telhas) para reforma e adaptação de um
local para servir como biblioteca.

São Leopoldo/RS – Instituição: Associação Fundação
Hospital Centenário - Doação de 350 lençóis para leitos
hospitalar.
Manaus/AM – Instituição: Hospital Materno Infantil
Nossa Senhora Nazareth - Reparo de cadeiras e camas
de parto que estavam deterioradas e uma mesa de
exame ginecológico da maternidade. Aplicação nas
janelas dos quartos filme resistente ao calor (insulfilme)
para reduzir o calor excessivo aos pacientes.
Francisco Morato/SP – Instituição: APAE- A APAE, em
parceria com outras instiuições está em processo de
execução de um grande projeto de adequação de sua
unidade. A Igreja participou com uma parte do projeto
total, fornecendo parte dos materiais de construção.
Aquidauana/MS – Instituição: Aldeia Limão Verde Implantação de um projeto de aproveitamento de frutas,
que atualmente se perdem por não terem como
conservá-las, através da transformação das frutas
naturais em polpas, refrigerando-as posteriormente para
consumo na aldeia e para comercialização, revertendo
em renda para as famílias da comunidade da aldeia. A
Igreja forneceu os equipamentos para esse processo,
incluindo: liquidificador industrial, mesa tubular de aço,
congelador horizontal de dupla ação, mesa inox de duas
cubas e outros utensílios.

Manaus/AM – Instituição: Paróquia São Geraldo Somamos esforços junto à paróquia na ajuda aos
haitianos no processo inicial de inserção no Brasil dandolhes as provisões básicas, tais como: colchões (50); fogões
(50); botijões de gás (25); panelas (250); e ventiladores
(50), que ajudaram em sua adaptação à esta nova fase de
suas vidas.
Recife/PE – Instituição: Hospital do Câncer de
Pernambuco - A Igreja participou em cooperação com
outras instituições e empresas que já são parceiras do
HCP, doando alguns itens de necessidade mais
importantes para o atendimento e bem-estar das
crianças.
Recife/PE – Instituição: Centro Beneficente Filantrópico
do Bongi - A Igreja adquiriu e doou equipamentos
essenciais necessários para manter o refeitório em
condições de uso para atender as crianças. Isso incluiu:
freezer, geladeira, fogão industrial, liquidificador, extrator
de suco, talheres, etc.
Tubarão/SC – Instituição: Comissão Municipal do Bem
Estar do Menor de Tubarão - A Igreja adquiriu e
participou da montagem de um parque infantil, com
brinquedos, gangorras, balanço, entre outros ítens.
Camaçari/BA – Instituição: Associação Pestalozzi de
Camaçari - A Igreja adquiriu os equipamentos para
equipar o refeitório da instituição, que com o alto índice
de utilização se deteriora com rapidez. Os itens doados
foram: armários, utensílios domésticos (copos, talheres,
panelas) e refrigerador.

Fortaleza/CE – Instituição: Sociedade Comunitária
Habitacional Raio de Sol – as instalações da creche estavam
bastante precárias e o projeto teve o propósito de melhorar as
condições e proporcionar um espaço mais adequado às
crianças. A Igreja doou: fogão industrial, congelador, jogos
educativos, ventiladores, cadeiras, bebedouros, fraldas
descartáveis, alimentos e materiais de cozinha e de banheiro.
São Paulo/SP – Instituição: Instituto UDAYA - A Igreja doou
materiais de construção para a reforma de salas de
treinamento e atendimento psicológico no Instituto. Também
doou ferramentas diversas para a construção civil, que serão
utilizadas na construção de casas para famílias carentes.

Birigui/SP – Instituição: Abrigo Vó Tereza - A fim de
atender a determinação da vigilância sanitária, que
por meio da Resolução da Anvisa nº283, definiu que
em uma Entidade Beneficente, as camas devem ser
tipo tubolar, com a finalidade de dar melhor qualidade
de vida, proporcionando assim, higiene, segurança e
conforto às idosas internadas. Portanto, a Igreja doou
os seguintes itens: 22 camas hospitalar, 22 colchões
de espuma e materiais de contrução para reforma de
um banheiro.
Pelotas/RS – Instituição: Hospital de Caridade de
Canguçú – Devido ao risco por contaminação causado
pela infecção hospitalar colocando em risco a saúde
das mães e dos bebês recém-nascidos fizemos a
doação de uniformes, roupas de cama, toalhas.
Também realizamos a doação de um aparelho de
televisão para o uso das pacientes enquanto esperam
o atendimento.
Macapá/AP – Instituição: Associação Deficientes
Físicos do Amapá e Associação das Parteiras do
Laranjal do Jarí – O ônibus da ADFAP, adaptado para
os cadeirantes encontrava-se sem condições de
utilização. A ASPARTLA precisava de biombos,
colchões, e uma impressora. Esse projeto ajudou os
cadeirantes no transporte para práticas de atividades
recreativas, esporte e reuniões e palestras em
diversas entidades. As parteiras precisavam de mais
liberdade e conforto para as mulheres gestantes que
procuram as Associações.
Alegrete/RS – Instituição: Asilo dos Idosos Sonho
Real - Foram feitas doações dos materiais citados
abaixo, para ajudar a amenizar as dificuldades que a
instituição está passando. Este projeto forneceu o
seguinte: autoclave, batedeira industrial, lavadora
industrial, pia inox e cadeiras para deficientes.

Porto Velho/RO – Instituição: Centro de Atendimento às
Pessoas Especiais – a fim de melhorar a vida de pacientes
com paralisia cerebral, a Igreja adquiriu e doou
equipamentos especiais (Therasuits e Kits Gaiolas) que
serão utilizados no tratamento de pacientes para acelerar
o progresso dos movimentos e habilidades dos mesmos.
Fortaleza/CE – Instituição: Associação das Mulheres do
Campo do América – Disponibilizou na Associação das
Mulheres do Campo do América uma sala para a
ministração de cursos gratuitos de informática ajudando
jovens e adultos de baixa renda a adquirirem noções
básicas de informática, sendo um auxílio em sua busca por
um trabalho. Doamos computadores e móveis.
Fortaleza/CE – Instituição: Fundação Franklin Roosevelt Aquisição e colocação de um bebedouro para as crianças,
um toldo para proteção na entrada dos alunos, reforma do
play ground, rede de proteção na quadra de esporte e
aquisição de material odontológico.
Jundiaí/SP – Instituição: Casa Transitória Menino Jesus Compra de móveis e equipamentos para enfermaria,
pequenos reparos na Instituição, doação de produtos de
higiene pessoal (conseguido através da FATEC).

São Paulo/SP – Instituição: Associação PróExcepcionais Kodomo-No-Sono - Reformamos o
teto do auditório que se encontrava em situação
precária. O forro do auditório foi construído há 30
anos e, como é de gesso, apresentava problemas
de trincas, colocando em risco os assistidos e
visitantes. Esse espaço é usado diariamente pelos
assistidos em atividades como ensaio de taiko
(tambores orientais), dança sênior, ensaio de
teatro e rádio taisso (ginástica). Também é usado
nos eventos promovidos durante o ano, como
bazares e festividades.
Livramento/RS – Instituição: Santa Casa de
Misericórdia - Doamos uma incubadora para
transporte de urgência de crianças para as UTI
neo-natal dos hospitais da região. A incubadora
que estava sendo utilizada estava velha e estava
sendo utilizada de maneira deficiente, e a Santa
Casa não conseguia ajuda para substituí-la.
Fortaleza/CE – Instituição: REVARTE Revitalizamos a escola com limpeza, pintura e
pequenos reparos. Informatizamos a Biblioteca
Monteiro Lobato para catalogar livros e realizar
cursos de computação. Ainda sem computadores,
a escola tem dificuldades para administrar seus
recursos, comunicar-se com parceiros e
apresentar o mundo da web aos alunos. As
estantes de livros, as mesas e as portas foram
trocadas e as aulas ganharam um projetor
multimídia.
Pacajus/CE – Instituição: Instituto Manuel Braga Doação de instrumentos musicais, cadeiras de
rodas para deficientes e materiais para fabricação
de artesanato. A venda dos artesanatos fabricados
promoverá recursos para a mesma.

Macapá/AP – Instituição: APAE – A escola precisava ser
melhorada para proporcionar aos alunos melhores condições de
aprendizado. A doação da Igreja contemplou: reforma de alguns
móveis, compra de refrigeradores, materiais didáticos, mesas,
cadeiras e aparelhos de ar condicionado, além de um ventilador
e armários de aço.
Jundiaí/SP– Instituição: Grupo em Defesa da Criança com
Câncer- A centrífuga sorológica utilizada pela instituição tem
mais de 10 anos de utilização e estava apresentando problemas
de funcionamento. Por isso, eram obrigados a encaminhar as
amostras à laboratórios de apoio para processamento e
obtenção de resultados. Isso atrasava o tratamento que as
crianças precisam. A Igreja doou uma centrífuga nova, o que
contribuirá na autossuficiência da instituição.
Campinas/SP – Instituição: Serviço Social da Paróquia São
Paulo Apóstolo – A estrutura da creche é muito boa. No
entanto, estava com a fachada danificada e o tanque de areia
sem brinquedos; daí a carência de um alambrado para
proteger dos vândalos e de brinquedos para as crianças. Além
disso, nas salas havia carência de local adequado para guardar
as mochilas (preferencialmente 'araras') e nova pintura para os
ambientes interno e externo. Doamos os materiais
necessários.
São José dos Campos/SP – Instituição: Grupo de Assistência
à Criança com Câncer – Como parte do tramento das crianças
internas, uma outra ala está sendo montada, com o apoio das
organizações parceiras que apoiam o GACC: é uma ala de
atendimento à crianças com dificuldade de respiração. Para
essa ala a doação proposta foi a de equipamentos como
Termômetro Digital, Conjunto de Inalação, Reanimador
Manual e Circuito de Respirador em Silicone.

Outros Projetos Humanitários

Aproximadamente 2.500 cadeiras de rodas, foram doadas nas
cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Itacoatiara/AM,
Dourados/MS, Santo Amaro/SP, Castanhal/PA, Niterói/RJ,
Macapá/AP, Goiânia/GO, Porto Alegre/RS e Maceió/AL .

Realização de projeto de Reanimação Neonatal em Fortaleza,
CE, em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, com
treinamento de mais de 250 profissionais da área de saúde e
doação dos equipamentos de treinamento.

Desenvolvimento do projeto de Produção Familiar de
Alimentos, com treinamentos sobre higiêne e
nutrição e criação de pequenos animais em Pelotas,
RS . Foram iniciados mais dois projetos do mesmo
tipo em Feira de Santana/BA e em Aracaju/SE.

Desenvolvimento e conclusão de projeto de
captação de água potável e irrigação de
agricultura familiar no interior do Piauí .

Resposta à Emergências
Em Maio de 2012 houve uma forte enchente no Amazonas, mais especificamente em algumas cidades do interior
como : Iranduba, Barreirinha, Carreiro da Várzea, Manaquiri, Beiruri, Anauri, Anamã e Manacapuru. Em parceria
com a Igreja Católica ( representada pelo grupo CÁRITAS ) doamos 240 filtros de barro e 700 kits de material de
limpeza e higiene pessoal

Fundo Perpétuo de Educação

Em 2012 alcançamos o número acumulado de 13.900
participantes, sendo que 80% está graduado e 96%
está empregado. Treinamos 140 funcionários dos
Seminários & Institutos e padronizamos todo o
trabalho do FPE no Brasil.

Treinamentos e Seminário
Em Novembro de 2012 tivemos o primeiro
Treinamento de Fisioterapeutas, onde foram
treinados 13 terapeutas, membros da Igreja de
todas as partes do Brasil, que irão agora nos
auxiliar com os projetos de doação de cadeiras de
rodas.

Serviços Familiares SUD
Mais de 240 psicólogos cadastrados em todo o país, à
disposição dos Bispos para apoiá-los no atendimento de
membros com dificuldades emocionais ou
comportamentais.
Foram cadastrados no site do Bem-Estar
(www.bemestar.lds.org.br) 11.345 recursos gratuitos em
todo o Brasil.

Serviços de Recursos de Emprego

Durante o ano tivemos 9 treinamentos (internet)
para os especialistas do Bem-Estar de todas as
estacas no Brasil.
No mês de Novembro foi realizado o Seminário do
Departamento do Bem-Estar, onde reunimos todos
os funcionários e missionários do Departamento .

Obtivemos a marca de 11.318 colocações de emprego,
cadastramos 94.000 vagas no site ldsjobs.org e alcançamos a
marca de 30.100 pessoas cadastradas no site ldsjobs.org e
mais de 1.000 colocações de negócio-próprio.
Realizamos também várias Feiras de Educação e Carreira em
todo o Brasil.

Em 2012 foi criado nosso site: www.bemestar.lds.org.br

