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Área Brasil
Serviços Humanitários:

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 de
iniciativa local realizados no
Brasil em 2011:
Londrina – PR - Hospital do Câncer
de Londrina – doação de um
servoventilador, um oxímetro de
pulso, uma cama hospitalar, um
monitor multiparamétrico, e uma
unidade completa de UTI
Pediátrica e confecção de roupas
de camas hospitalares.
Novo Hamburgo – RS - instalação
de um consultório dentário para
melhorar a qualidade de vida de
pacientes lesados da medula.
Campo Grande – MS - Abrigo Menina dos Olhos de
Deus – doação de um fogão industrial, uma
geladeira grande, 2 computadores ,móveis e
equipamentos para ajudar com infra-estrutura
necessária para cuidar das meninas internas que são
vítimas de abuso sexual e garantir uma vida digna.
Viana – ES - Horta de Vida Vem Viver – doação de
equipamentos incluindo, máquina de lavar roupas,
purificador de água, um fogão industrial, caixa
acústica, amplificador, microfones, tela para
projeção, TV e computador a esta organização para
jovens dependentes de crack que procuram por
ajuda voluntariamente.
Santa Rita – PB - Abrigo Natal Solidário – doação de
roupas, materiais de higiêne pessoal, lençois,
fronhas, travesseiros, toalhas e fraldas geriátricas
para melhorar a qualidade de vida de 100 idosos que
moram no abrigo.
Sobral – CE - Casa de Apoio Viva a Vida – Doação de
refrigerador, freezer, camas, colchões e fogão.

Fortaleza – CE - Posto de Saúde em Fortaleza, CE – doação
de materiais e móveis para este posto de saúde com o
objetivo de proporcionar uma melhor qualidade no
atendimento às pessoas que freqüentam o posto de
saúde, dando um mínimo de conforto, através de um
ambiente agradável.
Jundiaí – SP - Fundo Social do Município de Jundiaí –
doação de mantas, sapatos de lã e roupa infantil para a
organização parceira.
Ijuí – RS - APAE - Realização de uma cobertura para
abrigar o ônibus; servirá como abrigo para 299 alunos com
deficiência mental na hora de embarque e desembarque.
Fortaleza – CE - Casa de Idosos “Caminhos de Emaús” –
ajudar na manutenção do abrigo, bem como na melhoria
da qualidade de vida das senhoras ali abrigadas, com
doação de um freezer, ventiladores, material de limpeza e
alimentos, proporcionando-lhes um pouco mais de
conforto e condições mais adequadas de higiêne e saúde.

Eldorado do Sul – RS - Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Eldorado do Sul (APAE), RS – compra de um
forno elétrico e uma máquina de massa para modelar. Estes
equipamentos servirão para a confecção de biscoitos os quais
serão vendidos pela APAE. As verbas resultantes destas vendas
reverterão para a própria instituição em benefício das 51
crianças, auxiliando na autossuficiência da instituição.
Pernambuco – PE - Hospital das Clínicas/Universidade Federal
de Pernambuco – doação de equipamento médico, incluindo
macas clínicas pediátricas com trocador, um computador de
mesa e outros móveis para a melhoria da atenção integral à
saúde das crianças de zero a dois anos de idade.
Manaus – AM - Fundação Hospital Adriano Jorge – doação e
instalação de dois compressores e novos contatores elétricos
para melhorar o sistema de refrigeração no hospital, e assim
como as condições dos pacientes internados.
Goiânia – GO - Abrigo Nosso Lar – compra e doação de
equipamento e móveis, incluindo uma câmara fria para o
armazenamento de alimentos, lavadoras de roupas e
climatizadores para melhorar o ambiente deste abrigo.
Manaus – AM - Sociedade de Assistência Nosso Lar – compra de
uma máquina de lavar roupa, um ar condicionado e oito
ventiladores de teto.
Jaboatão dos Guararapes – PE - Centro Educacional Vovô Pedro
– Esta creche ofereça às crianças carentes um lugar onde tem
acesso a educação infantil, alimentação e lazer. A Igreja doou
equipamentos e móveis, incluindo uma geladeira, um fogão,
duas mesas para refeitório, uma TV e livros e material escolar
para o desenvolvimento da creche.
Juá de Baixo, PI - perfuração de poço tubular para trazer água
potável às famílias do povoado.
Parnaíba – PI - Clínica de Repouso de Parnaíba – doação de
móveis e equipamentos para a clínica.

Piracicaba – SP - Lar Betel de Piracicaba – doação de 750
novelos de lã para confeccionar mantas para os idosos no Lar
Betel.
Aracajú – SE - Reestruturação do Lar Infantil Cristo Redentor em
Aracaju – Reestruturação do dormitório através de conserto de
telhado e cobertura, troca de pisos, pintura do ambiente e
organização dos armários de donativos.
Porto Velho – RO - Sede da Associação dos Deficientes Visuais –
Reforma incluindo construção de calçadas com acessibilidade e
outras instalações.
Belém – PA - Centro Comunitário Bom Jesus – ajuda na
estruturação de um salão multifuncional (etapa da fundação)
para concentrar as atividades do centro na própria sede.
Curitiba – PR - Hospital da Irmandade de Santa Casa de
Misericórdia – Doação de ítens que servem para o atendimento
básico do hospital, incluindo cadeiras de rodas, macas para
transporte, aparelhos de pressão, estetoscópios e cadeiras de
banho.
Maringá – PR - Associação Indigenista – Doação de ítens para
equipar as duas cozinhas comunitárias para promover a
autossuficiência. Os ítens incluem móveis e outros
equipamentos, refrigerador, freezer, fogão, exaustor e
liquidificador.
Ponta Grossa – PR – Esperança Cidade dos Meninos – Reforma
de duas casas deste abrigo, que foram pintadas e refeita a parte
elétrica.
Bagé – RS – Associação de Moradores do Núcleo Promorar
Vicente Gallo Sobrinho – Doação de caixas de água, para
beneficiar 35 famílias, vítimas da seca.
Quitandinha – PR – Prefeitura Municipal de Quitandinha –
Doação de 150 Kits para bebês, como incentivo para as
gestantes se cadastrarem para o pré-natal e começarem a vida
de seus filhos com uma qualidade melhor.

Ribeirão das Neves – MG – Escola Municipal Luiza Augusta
Guimarães – Esta escola atende cerca de 950 alunos de risco
social, a escola foi reformada com a cobertura do pátio
externo, com raspagem de tinta velha e pintura da escola.
Guarulhos – SP – Centro
de Inclusão e Apoio ao
Autista de Guarulhos –
Renovar o espaço
interior do centro, para
atender as necessidades
específicas dos autistas.
As doações incluiram:
geladeira, fogão, mesas e
cadeiras apropriadas,
estantes, ventiladores,
luminárias, e na quadra
uma tela de proteção,
um escorregador, e uma
cama elástica.

Biriguí – SP - Centenário de Biriguí – doação de um
parquinho com adaptação para as crianças com
necessidades especiais.
Fortaleza – CE – Rotary Club – reforma em uma escola de
educação fundamental para ampliar o espaço, onde serão
beneficiados cerca de 540 pessoas entre alunos e
funcionários.
Cuiabá, MT – Casa de Amparo à Família , Idosos, Crianças e
Adolescentes – CAFICA – Esta casa tem a capacidade de
atender 62 pessoas, entre pacientes e acompanhantes e
foram doados: lencóis, lavadora de roupas, ventiladores,
colchões hospitalares, cadeiras de banho, lençóis
descartáveis, tampas de vasos sanitários e cobertores.

Livramento – RS – Santa Casa de Misericórdia – Para atender a um
pedido da ANVISA, para o funcionamento do hospital, foi doado: 1
exaustor industrial, 220 metros de tela de malha fina, panelas
industriais e garrafas térmicas.
Planaltina – DF – Centro
de Integração de
Adolescentes de
Planaltina (CIAP) – Este
centro com 82 internos,
atende adolescentes
privados da liberdade,
que estão cumprindo
medida socioeducativa
em regime de
internação. Doações:
Construção de uma
estufa, Contrução de um
depósito para materiais,
suprimentos e insumos.
Recife – PE – Orquestra Criança Cidadã – Esta organização atende
cerca de 130 jovens, entre 4 e 18 anos, que recebem
gratuitamento aulas de vários instrumentos. Será feita a ampliação
do espaço físico, instalando bancadas, bem como maquinário
necessário par o funcionamento da escola. Será doado também
ferramentas e materiais necessários para montagem da escola de
lutheria.
Cachoeirinha - RS – APAE - O projeto doou uma geladeira que
servirá para melhorar a conservação dos alimentos servido às
crianças.

Curitiba – PR – Prefeitura Municipal de Curitiba – Hospital
Erasto Gaertner – para garantir a continuidade da
escolaridade das crianças ao 5º ano do ensino fundamental
enquanto estão internadas, foram doados vários
equipamentos e material escolar.
Osasco – SP - Prefeitura Municipal de Osasco – Secretária
do Meio Ambiente – Doação de 40 pares de tênis para
crianças entre 9 e 14 anos, que além de assistirem aulas
sobre plantio de legumes e verduras, participam de
atividades esportivas.

Fundo Perpétuo de Educação
Mais de 13.000 participantes em todo o Brasil, sendo que 95% deles
estão empregados.

Projetos Humanitários (Iniciativas Principais):
Doação de 2.686 cadeiras de
rodas, nas cidades de São
Paulo, Campo Grande, Curitiba,
Itajaí, São Borja, Chapecó,
Xanxerê, Salvador, Americana,
Pelotas, Macapá, Livramento,
Itacoatiara, Goiânia, Jundiaí,
Sumaré, Petrolina, Blumenau,
Açailândia, Fortaleza, Maceió,
Abre Campo, Aquidauana, Rio de
Janeiro e Santarém

Desenvolvimento de projeto
de produção familiar de
alimentos, com treinamentos
sobre higiêne e nutrição em
Pelotas, RS (em andamento)

Realização de 1 projeto de
Reanimação Neonatal em
Belém, PA, em parceria com a
Sociedade Brasileira de
Pediatria, com treinamento de
mais de 500 profissionais da área
de saúde e doação dos
equipamentos de treinamento.

Desenvolvimento de projeto
de captação de água potável
e irrigação de agricultura
familiar no interior do Piauí
(em andamento)

Respostas à
Emergências

•Doação de 106 toneladas de
alimentos e produtos de higiêne e
limpeza para a região serrana do Rio
de Janeiro, durante a tragédia em
Teresópolis, Petrópolis e Nova
Friburgo
•Doação de 44 toneladas de alimentos
e produtos de higiêne e limpeza para
as vítimas de enchentes em Santa
Catarina e Rio Grande do Sul.

Serviços Familiares
SUD

Mais de 180 psicólogos cadastrados
em todo o país, à disposição dos
Bispos para apoiá-los no atendimento
de membros com dificuldades
emocionais ou comportamentais.

Serviços de Recursos de Emprego
•Mais de 17.000 pessoas encontraram
um emprego com a ajuda dos SREs ou
matricularam-se em algum tipo de
curso profissionalizante.

•Aproximadamente 20.000 pessoas
cadastradas no site LDSJobs.org, com
mais de 30.000 vagas disponíveis .

