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Ações do Bem-Estar em 2016
Os projetos globais dos serviços humanitários SUD alcançou
os objetivos esperados trazendo inúmeros benefícios para os
envolvidos. Trabalhando em parceria com o programa mãos
que ajudam os membros tiveram oportunidade de participar e
contribuir para aliviar o sofrimento de diversas pessoas.
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Foram realizados diversos projetos de iniciativa de
área no âmbito humanitário em atendimento às
demandas geradas pelas estacas e distritos da área
brasileira. Através dessas iniciativas foi possível
aprimorar o serviço que as organizações parceiras
oferecem à comunidade e
contribuir de forma
significativa para o bem-estar dos beneficiários.

RESPOSTA À
EMERGÊNCIA

RESSUSCITAÇÃO
NEONATAL

ALIMENTAÇÃO

CADEIRAS DE RODAS

Milhares de pessoa são
afetadas por desastres
naturais no Brasil a
cada ano. Os projetos de
resposta a emergência
têm representado um
importante auxílio.

Milhares de crianças
morrem a cada ano no
Brasil por asfixia no
nascimento. Também é
grande a mortalidade de
mulheres por problemas
relacionados ao parto.

Visando combater
problemas
relacionados à má
nutrição e escassez os
projetos de beneficiam
grande número de
participantes.

As doações continuam
sendo realizadas
àqueles que têm
dificuldade de acesso a
cadeiras de rodas nas
características
adequadas a cada
deficiência.

Em 2016 o Departamento
de Bem-Estar da área
realizou 7 projetos de
resposta à emergência
beneficiando um total de
2792 pessoas.

Em 2016 foram treinadas
mais de 300 pessoas entre
profissionais de saúde e
parteiras nas técnicas de
ressuscitação neonatal.

Produção de alimentos e
treinamento ajudam a
melhorar a qualidade de
vida, reduzir incidência de
doenças e aumentar a
autossuficiência.

Os projetos de 2016 tiveram
significativo impacto na vida
dos beneficiários. Foram
mais de 3000 pessoas
beneficiadas.

2.792
Pessoas
Beneficiadas

318
Profissionais
e Parteiras
Treinados

158
Pessoas
Beneficiadas

3.393
Pessoas
Beneficiadas
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Desde 1985
Os Serviços Humanitários SUD no Brasil têm trabalhado em parceria com o governo, organizações não-governamentais e
organizações comunitárias para ajudar milhões de pessoas em todo o mundo. Baseados nos princípios de responsabilidade
pessoal, apoio comunitário, autossuficiência e sustentabilidade, nossos esforços dão aos indivíduos e às comunidades os
recursos de que precisam para melhorar suas vidas de forma duradoura e significativa.

Iniciativas de área
Foram realizados 14 projetos de inciativa de área em diferentes regiões do país permitindo aos Serviços Humanitários da
Igreja promover a melhoria nos serviços que as organizações prestam às suas respectivas comunidades.

Alguns exemplos:
Projeto de revitalização da Instituição Anjos da Guarda que atende mais de 100 crianças na cidade
de São José do Rio Preto. Foi possível em parceria com outras organizações e com o trabalho dos
membros através do programa “Mãos que Ajudam” realizar a instalação de cobertura de vários
espaços utilizados pelas crianças que até então ficavam sob intensa exposição solar ou eram
impedidas de usar o espaço em tempos de chuva.
O trabalho foi amplamente reconhecido e acima de tudo o objetivo de ajudar as entidades a melhorar
os serviços que prestam foi alcançado.

O projeto de doação de óculos em Corumbá-MS beneficiou mais de 200 crianças em parceria com
o Rotary Club. Estas crianças tiveram a oportunidade de vivenciar melhores condições de vida por
poderem lidar melhor com seus estudos e o desenvolvimento de atividades cotidianas.
O ramo de Corumbá teve destaque na mídia local fortalecendo a imagem da Igreja na região. Houve
participação intensa dos membros da Igreja que estiveram bastante engajados no projeto.

Estabelecida parceria para aprimoramento do projeto Orquestra Cidadã que beneficia crianças
carentes e em situação de vulnerabilidade social. Foram doados diversos itens à entidade visando
a melhoria do serviço que a instituição presta. Em virtude do apoio prestado pelos Serviços
Humanitários SUD a ONG foi capaz de concretizar um projeto de levar as crianças para uma
apresentação na sede da ONU em Nova Iorque em comemoração aos 70 anos da UNICEF.

A Operação Sorriso do Brasil continua a realizar seus projetos em parceria com os Serviços
Humanitários SUD e, com este apoio, foi capaz de realizar 268 cirurgias em 2016 mudando por
completo a vida de crianças acometidas por lábio leporino ou fenda palatina. As missões
aconteceram em Fortaleza-CE, Mossoró-RN e Porto Velho-RO. O programa “Mãos que Ajudam”
atuou no apoio ao coletar donativos para assistir as famílias durante o período das cirurgias.
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Projetos Globais
Resposta à Emergência
Através dos projetos de resposta à emergência tem sido possível aliviar o sofrimento de milhares de pessoas no Brasil.
Membros e líderes da Igreja não medem esforços ao se unirem na mobilização que arrecada donativos, presta serviços e
distribuem os materiais às famílias atingidas. Em 2016 foram realizados 7 projetos no Brasil beneficiando 2792 pessoas.

Alguns exemplos:
A enchente em Araruama-RJ atingiu centenas de pessoas e a presidência do ramo num
esforço coordenado com o departamento de Bem-Estar da área foi capaz de prover
doações de itens como colchões, roupas, alimentos e kits de higiene pessoal. A capela do
pequeno ramo foi transformada em ponto de apoio onde os membros trabalharam
infatigavelmente na recuperação dos itens que os moradores conseguiram resgatar da
enchente. Os sentimentos de gratidão e de amor ao próximo permearam os corações dos
envolvidos e o testemunho dos membros foi fortalecido.

De norte a sul do país os problemas com enchente não deram trégua em 2016. O Distrito
de São Jerônimo no Rio Grande do Sul também sofreu com o volume das chuvas. Na
ocasião, após a liderança local solicitar apoio da Igreja, membros e missionários de tempo
integral iniciaram os trabalhos para assegurar de que as pessoas atingidas recebessem a
devida assistência. Os beneficiários demonstraram grande gratidão pelos itens recebidos
e um apreço ainda maior pelo serviço que os membros da Igreja prestaram.

Treinamento em Reanimação Neonatal
Nos últimos 10 anos, em colaboração com a Sociedade Brasileira de Pediatria, têm sido promovidos inúmeros treinamentos
de reanimação neonatal em diversas regiões do país para salvar vidas ao fornecer aos médicos, enfermeiras e parteiras o
conhecimento e equipamentos necessários para cuidar de bebês com dificuldades respiratórias no momento do nascimento.
Em 2016 foram treinados 156 profissionais de saúde e 162 parteiras nas cidades de Manaus, Boa Vista e Macapá. Os
profissionais de saúde e parteiras vieram principalmente de regiões remotas do entorno dessas capitais. Os Serviços
Humanitários SUD coordenaram toda a logística em cada cidade fornecendo os equipamentos, materiais e estrutura para
realização do evento. Cada cidade foi contemplada com kits para doação aos hospitais e cada parteira treinada recebeu
um kit contendo itens como balão auto inflável, estetoscópio, luvas, mantas térmicas, fraldas e etc.
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Projetos Globais
Cadeiras de Rodas
Trabalhando com organizações locais, melhoramos os serviços para os deficientes físicos e fornecemos cadeiras de rodas
manuais que são apropriadas às necessidades e circunstâncias de cada pessoa.
Treinadores voluntários ajudam as organizações locais a
avaliar as necessidades individuais, selecionar e montar
cadeiras de rodas. Também é realizado o treinamento dos
usuários e cuidadores e é fornecido apoio para a
reparação, manutenção e implementação das diretrizes
básicas da Organização Mundial de Saúde.
O esforço na execução de projetos de cadeiras de rodas
em 2016 foi intenso. Foi alcançado o recorde em entregas
de cadeiras de rodas em um único ano tendo sido
beneficiadas um total de 3.393 pessoas.
O benefício na vida dos usuários tem sido fantástico. A
qualidade das cadeiras e rodas doadas e o fato de serem
dimensionadas
levando
em
consideração
as
características de cada indivíduo e circunstâncias
relacionadas ao uso possibilita a melhoria na qualidade de
vida das pessoas.

Cidades contempladas
Franco da Rocha – SP
Taboão da Serra – SP
São Lourenço da Serra – SP
Itapecerica da Serra – SP
Juiz de Fora – MG
Conselheiro Lafaiete – MG
Conceição do Coité - BA

Itacotiara - AM
Leopoldina – MG
Ponta Grossa – PR
Petrópolis – RJ
Volta Redonda – RJ
Campo Grande - MS
Itajaí – SC
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Para saber mais sobre nós visite nosso site em
www.bemestarsud.org.br
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