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Órgão Central

Mensagem da Presidente
Message from the President
Há mais de um século a Cruz Vermelha Brasileira cumpre sua
missão de atenuar e aliviar o sofrimento humano, baseado em
seus princípios de imparcialidade e neutralidade. Desde 1908,
quando o médico Dr. Joaquim de Oliveira Botelho, após conhecer
o trabalho que a instituição desenvolvia no mundo, se empenhou
na criação da nossa Sociedade Nacional, ela vem atendendo aos
anseios da população. Seja nas mais diversas campanhas em
diferentes pontos do país, seja em desastres de pequenas ou
grandes proporções, a Cruz Vermelha Brasileira segue marcante
na vida de pessoas vulneráveis.

For over a century the Brazilian Red Cross has been fulfilling
its mission to mitigate and ease human suffering, based on its
principles of impartiality and neutrality. Since 1908, when the
Physician Dr. Joaquim de Oliveira Botelho, after becoming aware
of the work that the Institution was developing around the
world, engaged in the creation of our National Society, it has
been serving the aspirations of the population. Either in several
campaigns in different parts of the country or in small or largescale disasters, the Brazilian Red Cross is still very much present
in the lives of vulnerable people.

Presente em 21 estados, através das suas Filiais, a instituição
que teve o médico sanitarista Oswaldo Cruz como seu primeiro
presidente conta com milhares de voluntários, que disponibilizam
suas capacidades e tempo de suas vidas para ajudar outras
pessoas. A Sociedade Nacional atua com conselheiros e diretores
voluntários.

Present in 21 states through its branches, the Institution whose first
President was Health Physician Oswaldo Cruz, it has thousands
of volunteers who offer their skills and time to help others. The
National Society works with counselors and volunteers directors.

A Cruz Vermelha Brasileira conta com uma estrutura nacional
dividida da seguinte maneira: Órgão Central, Filiais Estaduais
e Municipais. Todas as decisões são tomadas em Assembleia
Nacional que é o poder soberano. É composta por membros
do Conselho Nacional, além de representantes de Filiais e
ministeriais.
A Junta de Governo Nacional é o órgão de direção da Cruz
Vermelha Brasileira de natureza deliberativa, constituída e
instalada transitoriamente, por delegação estatutariamente
estabelecida pela Assembleia Nacional, com poderes para adotar
decisões vinculantes sobre temas de sua competência.
A Diretoria Nacional é o órgão executivo da Sociedade e está
composta pelo presidente da Sociedade, dois vices-presidentes,
diretor-financeiro, Diretor de Projetos e Captações e dois
diretores suplentes.
Após vivenciar o final de uma crise de quase vinte anos que
abalou sua credibilidade, novos conselho e diretoria seguem
empenhados no resgate da instituição, com apoio do Movimento
Internacional da Cruz Vermelha.
Em seu segundo ano de mandato, a atual gestão vem obtendo
resultados positivos, como o parcelamento da dívida fiscal, com
100% do valor parcelado pelo Refis. Apenas no custeio das
condenações trabalhistas, houve uma redução de R$ 2 milhões.
Presente em dezenas de ações no Movimento Internacional, a
atual diretoria se orgulha de dizer que a Cruz Vermelha Brasileira
vive novos tempos. Um sinal deste horizonte mais ameno foi a
decisão tomada no encontro de 35 Sociedades Nacionais, este
ano, em Houston, nos Estados Unidos: o Brasil vai ser, em 2019,
a sede da XXI Conferência Interamericana de Cruz Vermelha, 40
anos depois de ter sediado o encontro pela última vez.
É com otimismo e sob o inabalável dever da transparência que
a Cruz Vermelha Brasileira produziu este relatório com as ações
desenvolvidas em todo o país.

The Brazilian Red Cross has a national structure divided as
follows: the Headquarters, plus state and municipal branches.
All decisions are made at the National Assembly which is the
sovereign power. It consists of members of the National Council,
as well as the representatives of branches with voting rights.
The Board of the National Government is the governing body of
the Brazilian Red Cross. It has a decision-making nature, and it is
constituted and installed transiently, by a statutorily established
delegation of the National Assembly with powers to adopt
binding decisions on issues of jurisdiction.
The National Board is the Executive Body of the Society and
consists of the President of the Society, two Vice Presidents, a
Financial Director, a Director of Projects and Funding and two
Alternate Directors.
After going through a nearly twenty years crisis that affected
its credibility, the new committees and boards of directors are
still very much engaged in the rescue of the institution, with the
assistance of the International Red Cross Movement.
In its second year in office, the current administration has
achieved positive results, such as the total installment of the tax
debt through the REFIS(Tax Recovery Program). There was a R$ 2
million cutback only with the cost of labor lawsuits.
Present in dozens of operations within the International
Movement, the current board prides itself in stating that the
Brazilian Red Cross is going through a new era. A sign of this
milder horizon was the decision taken in this year, in Houston,
USA at the meeting of 35 National Societies: in 2019, Brazil will
host the XXI Inter-American Conference of the Red Cross, 40
years after hosting the meeting for the last time.
It is with optimism and under the unswerving duty of transparency
that the Brazilian Red Cross has produced this report with the
operations developed throughout the country.

Rosely Pimentel Sampaio
Presidente Nacional
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Cabides Contra o Frio

Hangers Against The Cold

País com proporções continentais, o Brasil realiza em algumas de
suas cidades a campanha do agasalho, para aquecer o inverno
de quem precisa. No Paraná, a criatividade tem ajudado. Para
atender os que não possuem casas, foi criada uma campanha
que consiste na colocação de ganchos e placas indicativas em
árvores. Durante o inverno, roupas, calçados e cobertores são
pendurados, diariamente, para que moradores de rua possam
pegar.
Os ganchos também servem como uma ‘ponte’ de acesso entre
pessoas que querem doar e os moradores de rua, pois qualquer
pessoa pode levar as doações diretamente às árvores. No
Estado, em 2014, foram arrecadadas mais de seis mil unidades
de roupas, sapatos, enxoval de bebê, roupas de cama e banho
e demais objetos de uso pessoal, repassadas às instituições
assistidas e moradores de rua.
Em São Paulo, foram 12 regiões beneficiadas. Com 326
voluntários envolvidos, foram entregues 10 mil kg de doações.
Com apoio de 88 parceiros, 1.124 famílias foram beneficiadas
pela campanha, totalizando 6.604 pessoas.

The hooks also serve as a ‘bridge’ between people who want
to donate and the homeless, since anyone can take donations
directly to the trees. In this state, in 2014, over six thousand
unitsof clothes were collected: shoes, baby layette, bed and
bath linens, and other personal items, which were transferred to
assisted institutions and homeless.
In São Paulo, 12 areas were benefited. With 326 volunteers
involved, 10,000 kilograms of donations were delivered. With
the assistance of 88 partners, 1,124 families benefited from the
campaign, totaling 6,604 people.
In Rio de Janeiro, during the”Project Solidarity Night”, over a
thousand food kits and 10,000 pieces of warm clothing, blankets
and clothing were distributed.
a thousand food kits and 10 000 pieces of warm clothing, blankets
and clothing.

Foto: Divulgação CVB

No Rio de Janeiro, no projeto Noite Solidária foram distribuídos
mais de mil kits de alimentação e 10 mil peças de agasalhos,
cobertores e roupas.

Country of continental proportions, Brazil holds in some of its
cities the “Winter Clothing Campaign”, to warm the winter of
those in need. In Paraná, creativity has helped. In order to assist
the homeless, a campaign that consists of placing hooks and
signposts on trees has been created. During the winter, clothes,
shoes and blankets are hung daily so that the homeless can get
them.
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The hooks serve as a
‘bridge’ access for people who want to
donate and the homeless

Foto: Divulgação CVB

Os ganchos servem como
uma ‘ponte’ de acesso entre
pessoas que querem doar e
os moradores de rua
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Ajuda humanitária na
chuva, seca e outros
eventos naturais

6

Humanitarian aid in the rain, drought and other
natural events
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Campanha do agasalho - Filial de São Paulo

Solidariedade em
água e fogo
Solidarity in water and fire

O Departamento de Socorro e Desastre atua de forma a beneficiar
os moradores de comunidades vulneráveis, os de áreas de risco e
famílias vitimadas pelas chuvas, seca e outros eventos naturais. É
um departamento que está em constante atividade, desenvolvendo
cursos de capacitação, principalmente na área de Primeiros Socorros,
para atuação preventiva em situações emergenciais, através de
campanhas educativas que promovam a redução de riscos.

The Department of Relief and Disaster takes action to help
the residents of vulnerable communities that live in risk
areas, and families victimized by the rains, drought and
other natural events. This department is permanently active,
developing training courses, especially in the First Aid field,
for preventive action in emergency situations, through
educational campaigns that promote the reduction of risks.

Em São Paulo, a cidade de Itaoca foi parcialmente destruída após
um forte temporal em 2014. Para prestar assistência às vítimas, foi
deslocado um grupo de voluntários que trabalharam na gestão de
abrigos temporários e na triagem de saúde nos alojamentos.

In Sao Paulo, the city of Itaoca was partially destroyed
after a strong storm in 2014. In order to assist the victims,
a group of volunteers was sent and they worked in the
management of temporary shelters and health triage in the
accommodations.

Em junho, fortes chuvas fizeram 147 municípios paranaenses
decretarem estado de emergência. Em parceria com a Defesa
Civil, foi criada uma campanha para arrecadação de donativos que
atendeu 7487 desalojados.
Em outubro do mesmo ano, o atendimento foi na comunidade
Fazenda da Juta, zona Leste de São Paulo, em apoio à população
vítima de um incêndio. Foram entregues aos moradores do local
cerca de 380 kg de doações, entre roupas, lençóis, cobertores e
produtos de higiene.
No mesmo mês, a instituição também ajudou a atenuar o sofrimento
de moradores de algumas das cerca de 3.600 casas danificadas pelo
temporal na cidade paraense de Campo Largo. Com as chuvas do
fim do ano, voluntários do Departamento de Socorro atuaram ainda
em municípios como o de Rio Branco do Sul, que teve mais de 200
famílias atingidas.
Em dezembro, o destino foi São Sebastião, litoral paulista, para
assistência às vítimas das enchentes. Aproximadamente 70 pessoas
ficaram desalojadas. Uma equipe de cerca de dez voluntários
entregou 1.400 kg de doações, incluindo alimentos, roupas e
produtos de higiene.
Também foi prestado apoio às vítimas das enchentes ocorridas em
Rio Largo, Alagoas.
No Rio Grande do Sul, a ajuda foi para as vítimas de chuva de granizo
que atingiu cerca de 3000 pessoas nas Vilas Canarinhos e Betânia,
em Cachoeirinha. No município de Santa Maria foi prestado apoio
às atividades que marcaram um ano do incêndio na Boate Kiss.
Diversos cursos e palestras foram realizados em diferentes regiões.
Alguns em parcerias com a Defesa Civil local de estados e municípios.

In June, heavy rains made 147 municipal districts in Paraná
decree a state of emergency. Joining forces with the Civil
Defense, they created a campaign to collect donations that
met 7487 evacuees.
In October of the same year, the Fazenda da JutaCommunity
, located in the West Side of São Paulo, also needed to be
helped due to fires. Around 380 kg in donations, including
clothing, sheets, blankets and toiletries were delivered to
local residents.
In the same month, the institution also helped to ease the
plight of residents of some of the approximately 3,600 homes
damaged by the storm in the Pará city of Campo Largo. With
the year-end rains, Relief Department volunteers took action
even in cities such as Rio Branco do Sul, which had more
than 200 rain-stricken families.
In December, the destination was São Sebastião, in Sao Paulo
coast, in order to assist the flood victims. About 70 people
were made homeless. A team of about ten volunteers gave
away 1,400 kg in donations, including food, clothing and
toiletries.
Support was also provided to the flood victims that occurred
in Rio Largo, Alagoas.
In Rio Grande do Sul, aid was sent to victims of hail that
hit about 3,000 people of Vilas Canarinhos and Betânia,
in Cachoeirinha. In Santa Maria, support was rendered to
activities that marked one year of Kiss Nightclub fire.
Several courses and lectures were conducted in different
fields, some in partnership with the Civil Defenses of states
and municipalities.
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Jovens, uma prioridade

Young, a Priority

Voltado à formação profissional e humana da juventude, em
especial aquela em situação de vulnerabilidade ou risco social,
o Centro de Apoio ao Adolescente, em Minas Gerais, busca
despertar nos jovens as suas potencialidades profissionais, o
espírito de equipe, a solidariedade e a cidadania.

Aimed at professional and human formation of young people,
especially those at vulnerable or social risk, the Adolescent
Support Center in Minas Gerais, seeks to arouse in the youngsters
their professional capabilities, team spirit, solidarity and
citizenship .

O programa Ação Jovem, que completou 40 anos em 2014,
beneficiou durante o ano 1.100 adolescentes com a participação
no Curso de Capacitação para o Trabalho. O ano de 2014 terminou
com um total de 585 adolescentes atuando profissionalmente
em 52 instituições conveniadas sob o acompanhamento da Cruz
Vermelha, com uma equipe de assistentes sociais, psicólogos e
pedagogos.

The “Youth Action Program”, which in 2014 celebrated40 years of
existence, benefited throughout the year 1,100 teenagers who
attended the Workers Training Course. The year 2014 ended with
a total of 585 teenagers acting professionally in 52 institutions
which have agreements under the supervision of the Red Cross,
together with a team of social workers, psychologists and
pedagogues.

Também foi estreitada a relação com as famílias dos jovens
atendidos pelo Programa, criando uma rede mais sólida de
proteção e desenvolvimento humano, o Fórum Permanente da
Família. As atividades foram realizadas em 12 encontros, com a
participação de 1.145 pessoas.

The relationship with the families of the youngsters assisted by
the program was also narrowed, creating a stronger safety net
and human development, the Family Permanent Forum. The
activities were held in 12 meetings with the participation of 1,145
people.

Para os pais dos adolescentes que concluíram o Curso de
Capacitação para o Trabalho, foi realizado encontro de
integração para compartilhar a experiência das famílias com os
adolescentes e o trabalho. O objetivo é buscar a colaboração
conjunta e a troca de olhares sobre a formação pessoal e
profissional de seus filhos. No ano de 2014 foram realizados 12
encontros, com a participação de 977 pais.

For parents of teenagers who completed the Workers Training
Course, an integration meeting was held to share the experience
of families with teenagers and work. The goal was to seek
joint collaboration and exchange of views on the personal and
professional development of their children. In 2014, 12 meetings
were held, with the participation of 977 parents.

No Paraná, O projeto Morretes prosseguiu cuidando de crianças
e adolescentes, de 06 a 12 anos, no contraturno escolar. Cursos
profissionalizantes também foram oferecidos. As dependências
do projeto também foram utilizadas pelo Clube de Desbravadores,
que atende crianças entre 9 e 16 anos.
Em Alagoas, o projeto Jovens Aprendizes formou 35 auxiliares
de escritório. Oficinas temáticas, visitas domiciliares, visitas
escolares e gincana cultural estiveram entre as atividades.

8
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In Parana, the “Project Morretes” kept on caring for children
and teenagers, ranging from 6 to 12 years old, after school.
Professional trainings were also offered. The project’s outbuilding
was also used by the “Pathfinder Club”, which helps children
between 9 and 16 years.
In Alagoas, the “Project Young Learners” trained 35 office
assistants. Thematic workshops, home visits, school visits and
cultural contest were among the activities.

Foto: Divulgação CVB

Ação Jovem
Filial de Minas Gerais

A força do voluntariado
The strength of Volunteering
O trabalho voluntário é a base da Cruz Vermelha. Por isso é
merecedor de total atenção da instituição e sua atenção alcança
todos os departamentos. Para haver uma unidade de atuação,
os interessados participam do processo de Formação Básica
Institucional. Afinal, antes de se dedicar a uma causa, é preciso
conhecê-la e sentir vontade de fazer parte da sua rotina.

Volunteering is the foundation of the Red Cross. Thus, it deserves
full attention from the Institution and it englobes all departments.
In order to achieve the goal of being a performance unity,
stakeholders must participate in the “Institutional Basic Training”
process. After all, prior to dedicating oneself to a cause, one
needs to get to know it and want to be part of its routine.

No Paraná, em 2014, o Departamento de Voluntariado promoveu
curso de formação de Voluntários para a área hospitalar,
participou de Fórum Regional de Assistência Social, enviou
representante ao Encontro Nacional de Gestão de Riscos e
Desastres e esteve presente na primeira edição do Acampamento
Anual da Juventude, no Rio de Janeiro.

In Paraná, in 2014, the Department of Volunteers promoted
a hospital staff volunteer training course, participated in the
Regional Social Care Forum, sent a representative to the “National
Meeting of Risk and Disaster Management” and attended the
first edition of the “Annual Youth Camp” in Rio de Janeiro.

Em caráter permanente, em Minas Gerais, os voluntários
recolhem donativos entre roupas, alimentos, produtos de limpeza
e higiene pessoal, destinados a populações necessitadas de
diversas regiões do estado. Eles realizam a triagem das doações,
encaminhadas a entidades, prefeituras e outros grupos de apoio
aos indivíduos em situação de vulnerabilidade. Em 2014, foram
distribuídos 22.958 quilos de doações.
Em Itatiaia, no Estado do Rio de Janeiro, voluntários participaram
de uma força tarefa contra a dengue em diversos bairros
da cidade. A ação promovida pela prefeitura e pela Vigilância
Sanitária do município contou com apoio do Exército e agentes
sanitários. Mais de três mil casas foram visitadas.

Campanha Natal Solidário
Filial de Mato Grosso

During the World Cup and Confederations Cup, volunteers
from Curitiba (PR) integrated the Federal Government’s “Brazil
Volunteer Program”, to assist tourists, fans and the press, at peak
locations. It was the result of a partnership with the local City Hall
and there was a health care task force focused on the prevention
of all Brazil Volunteer Program’s participants. The goal was to
assess their health by performing blood glucose tests and blood
pressure measurement.
In Minas Gerais, permanently, volunteers collected donations of
clothing, food, cleaning and personal care products to be given
away to needy populations in several state areas. They perform
the screening of donations, sent to entities, municipalities and
other groups to support individuals in vulnerable situations. In
2014, they distributed 22,958 kilograms of donations.
In Itatiaia, in Rio de Janeiro State, volunteers participated in a
task force against dengue in various districts of the city. The
action promoted by the city and by the Health Surveillance of the
municipality counted on Army support and health care workers.
More than three thousand homes were visited.

Foto: Divulgação CVB

Durante a Copa do Mundo e Copa das Confederações, voluntários
de Curitiba (PR) integraram o programa Brasil Voluntário, do
Governo Federal, no atendimento aos turistas, torcedores e
imprensa, nos locais de maior demanda. Fruto da parceria com
a Prefeitura local, foi realizado um mutirão de saúde voltado ao
atendimento de prevenção a todos os voluntários do programa
Brasil Voluntário. O objetivo foi avaliar a saúde deles, realizando
testes de glicemia capilar e aferição de pressão arterial.
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Filial do Pará

Foto: Divulgação CVB
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Respeito ao Idoso
Respect to Elderly

O público alvo são indivíduos com idade igual ou superior a 60
anos, em situação de vulnerabilidade social, ou que contam
com poucos recursos econômicos (renda per capita até 1
salário mínimo.); idosos isolados (solteiros ou casais) – aqui
compreendidos como aqueles que moram em local de difícil
acesso, sem vínculo social; idosos vítimas de violência; idosos
que vivem sozinhos, solteiros e viúvos.
A equipe do Centro de Atenção à Pessoa Idosa também realizou
um total de 20 visitas, sendo 19 domiciliares e uma hospitalar,
a participantes do Grupo Aconchego que se ausentaram
por motivos diversos ou estavam em situações específicas de
vulnerabilidade. O intercâmbio entre o grupo e outras iniciativas
da sociedade civil de Belo Horizonte (MG) resultou no projeto
Ação e Doação, que beneficiou 33 pessoas em 2014.

Formed by a multidisciplinary team, the “Support Center for
Elderly”, in Minas Gerais, aims to ensure the expansion of the
support, guidance and monitoring services for the elderly
population, seeking to strengthen their ties with society. Among
the main actions, a group called “Warmth Coexistence in Old Age”,
which meets from Monday to Thursday, serves approximately 40
people per meeting.
The target audience are individuals aged 60 years and over,
who are in a socially vulnerable situation or have few economic
resources (per capita income up to 1 minimum wage.); isolated
old people (singles or couples) - meaning those living in areas of
difficult access, without social bonds; elderly victims of violence
and old people living alone who are either single or widowed.
The staff of the “Elderly Care Center” also made a total of 20
visits: 19 home visits and one hospital visit to the participants
of the “Warmth Group” that could not attend the meetings or
were in specific situations of vulnerability. The exchange between
the group and other initiatives from the civil society of Belo
Horizonte (MG) resulted in the “Project Action and Donation”,
which benefited 33 people in 2014.

Fortalece os vínculos
com a sociedade

Foto: Divulgação CVB

Formado por uma equipe multidisciplinar, o Centro de Apoio à
Pessoa Idosa, em Minas Gerais, tem o objetivo de assegurar a
ampliação dos serviços de apoio, orientação e acompanhamento
da população idosa, buscando o fortalecimento de seus vínculos
com a sociedade. Entre as principais ações está o Grupo
Aconchego de Convivência na Terceira Idade, que se reúne
de segunda a quinta-feira, atendendo a aproximadamente 40
pessoas por encontro.
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Hospital da Cruz Vermelha
Filial do Paraná

Referência em Saúde

Reference in Health

Desde a primeira escola de enfermagem criada no Órgão Central,
no Rio de Janeiro, antes mesmo da inauguração do prédio, a Cruz
Vermelha Brasileira mantém uma estreita ligação com a saúde.
No Paraná, a instituição possui um dos principais hospitais gerais
e de alta complexidade do país. É referência em procedimentos
médicos e cirúrgicos como: emergências cardíacas, transplante
renal, ortopedia, cirurgia geral e cirurgia para obesidade.
Com instalações modernas e aconchegantes oferece atendimento
de primeira qualidade, conforto e segurança aos pacientes. O
hospital dispõe de consultórios médicos eletivos - para consultas
agendadas, onde são atendidas dezenas de especialidades.
O Centro de Diagnósticos por Imagem disponibiliza exames
desde radiografias a estudos cardiológicos, vasculares,
neurológicos, urinários, ginecológicos, entre outros. Possui UTI
moderna e humanizada, avançado centro cirúrgico e alto grau de
especialização das equipes médicas.
O time de humanização do hospital é formado por colaboradores
voluntários que representam vários setores. Com objetivo de
acolher o cliente externo e interno, promove diversas atividades.
Feira de páscoa, bazar de Natal, aniversário do colaborador,
dia das profissões e aniversário do paciente estão entre elas.
A equipe também promove palestras motivacionais e a árvore de
Natal solidária.
Atividades também são programadas no dia mundial do diabetes;
no setembro verde, com campanha de conscientização sobre a

12
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Since the creation of the first nursing school at the National
Board, in Rio de Janeiro, and even before the inauguration of the
building, the Brazilian Red Cross has been keeping a close link
to health. In Paraná, the Institution has one of the major general
hospitals of high complexity in the country. It is a reference in
medical and surgical procedures such as cardiac emergencies,
kidney transplantation, orthopedics, general surgery and surgery
for obesity.
With modern and cozy facilities, it offers top quality service,
comfort and safety to patients. The hospital has medical elective
offices - for scheduled appointments, where dozens of specialties
can be found.
The Diagnostic Imaging Center offers exams from X-rays to
cardiologic, vascular, neurological, urinary and gynecological
studies, among others. It has modern and humanized ICU,
advanced Surgical Center and medical personnel with high
degree of specialization.
The hospital humanization team is made up of employees
representing various sectors. In order to accommodate external
and internal patients, it organizes various activities. “Easter Fair”,
“Christmas Bazaar”, “Employee’s Birthday”,” Professionals’ Day
“and “Patient’s Birthday” are among them. The team also promotes
motivational lectures and builds the “Solidarity Christmas Tree”.
Activities are also scheduled on the World Diabetes Day; in “Green
September”, with awareness campaigns on organ donation; in

doação de órgãos; no outubro rosa, com incentivo à campanha
de prevenção ao câncer de mama; o novembro azul, à prevenção
e conscientização ao câncer de próstata e diabetes

“Pink October”, which encourages breast cancer prevention
campaigns; in” Blue November”, for prostate cancer and diabetes
prevention and awareness campaigns.

O Hospital da Cruz Vermelha também abriga, uma vez por
semana, a Trupe da Saúde, projeto que leva teatro, através da
terapia do riso, aos hospitais de Curitiba. Também uma vez por
semana, o Instituto História Viva trabalha com contadores e
ouvidores de história.

The Red Cross Hospital is also home once a week for the “Health
Troop”, a project that takes theater, through laughter therapy, to
Curitiba hospitals. Also once a week, the Living History Institute
works with accountants and story-listeners.
The space also gets the “Project Bending Joys” that
allows patients and companions to fabricate
paper bending.

Filial Rio Grande do Sul

O hospital do Paraná
é
destino,
uma
vez por mês, dos
músicos que levam
suaves melodias
aos
pacientes,
acompanhantes
e
funcionários,
contribuindo
no processo de
recuperação.
Um
coral
também
foi
formado
com
adolescentes de 12 a 15
anos.
Em São Paulo, a área de Promoção
à Saúde tem por objetivo colaborar na
solução de problemas de saúde da população,
a fim de melhorar a qualidade de vida e prevenir doenças.
Seguindo essa premissa, foi desenvolvido o projeto “Mais Saúde”
junto a instituições e comunidades vulneráveis. Nos mutirões,
são oferecidos exames preventivos, como aferição de pressão
arterial, testes de glicemia, exames de hepatite C e HIV, avaliação
odontológica, Índice de Massa Corpórea (IMC), entre outros.
Ações foram realizadas com apoio de 595 voluntários e alunos
dos cursos de enfermagem do Centro Formador. No total, 19.466
pessoas foram beneficiadas com os atendimentos, sendo 2.659
com os mutirões de especialidades promovidos pela entidade
(dermatologia e oftalmologia).
Administrado pela Cruz Vermelha Brasileira, o Hospital Estadual de
Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, referência em
traumato-ortopedia na Paraíba, é responsável pelo atendimento
e tratamento de alta complexidade. Reformas garantiram a
duplicação dos leitos da UTI, ampliação do Bloco Cirúrgico e
criação da Unidade de Recuperação Pós-Anestésica. Em 2014,
o HEETSHL conquistou a creditação nível 1 da Organização
Nacional de Creditação (ONA) e se tornou a única instituição
pública da Paraíba a obter essa certificação de qualidade. Sua
equipe também promove ações sociais, com diversos serviços,
em bairros carentes da capital.
No Rio Grande do Sul, o ambulatório de tratamento da
dependência química, há mais de 30 anos, atende gratuitamente
pessoas de todas as classes sociais e econômicas. Atua com
o auxílio de psicólogos, assistentes sociais e terapeutas de
seu quadro de voluntários. Conta com médicos residentes
de psiquiatria, através de convênios. No ano passado, foram
realizadas 3648 consultas e atendimentos, por 38 médicos
residentes de psiquiatria e 25 voluntários entre psicólogos,
assistentes sociais e terapeutas.

The hospital in Paraná is
the place where, once a
month, musicians play
soft
melodies
for
patients, caregivers
and staff, helping
in the recovery
process. A choir
was also created
with
teenagers
between 12 and
15 years.
Foto: Divulgação CVB

O espaço também recebe o projeto
Dobrando Alegrias que permite
que pacientes e acompanhantes
confeccionem e compartilhem
dobraduras.

In Sao Paulo, the
Health
Promotion
aims to collaborate in
the population’s health
problems solution in order
to improve the quality of life
and prevent disease. Following
this premise, it developed the “More
Health Project”, together with institutions
and vulnerable communities. In joint efforts, preventive
screenings are offered, such as measuring blood pressure, blood
glucose tests, hepatitis C and HIV tests, dental evaluation, body
mass index (BMI), among others.
Actions were carried out with the support of 595 volunteers and
students of nursing programs at the Training Center. Altogether,
19,466 people benefited from the calls and 2659 with the joint
efforts promoted by the entity (dermatology and ophthalmology).
Administered by the Brazilian Red Cross, the State Hospital
Emergency and Trauma Senator Humberto Lucena, a reference
in traumatology and orthopedics in Paraíba, is responsible for
high-complexity care and treatments. Renovation works ensured
the doubling of the ICU beds, the expansion of the Surgical
Block and the creation of the post-anesthesia care unit. In 2014,
the HEETSHL won the accreditation level 1 of the National
Accreditation Organization (NAO) and became the only public
institution of Paraíba to obtain this quality certification. His
team also promotes social actions, with various services in poor
neighborhoods of the capital.
In Rio Grande do Sul, a drug treatment clinic has been assisting
for free, for over 30 years, people from all walks of life. It operates
with the help of psychologists, social workers and therapists
from their volunteer board. It has medical psychiatric residents,
through agreements. Last year, there were 3648 consultations and
calls done by 38 medical psychiatric residents and 25 volunteers
including psychologists, social workers and therapists.
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Sede da Sociedade Nacional
Localizada no Rio de Janeiro

14
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National Society Headquarters
Located in Rio de Janeiro

Foto: Marcio Rosa
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Distribuição de Donativos
Filial de São Paulo

Salvar vidas é a missão
Saving lives is a mission

Salvar vidas é a principal missão da Cruz Vermelha Brasileira. Por isso, o serviço que demanda atenção e promove atividades em todas
as regiões do país é o de Primeiros Socorros. Em São Paulo, em 2014, foi criado um departamento com foco voltado exclusivamente
para o tema. Seu principal objetivo é capacitar a população para atuar em situações de emergência.
Voluntários atuam na formação em escolas e áreas de vulnerabilidade social. No caso das escolas, foram capacitados estudantes
com noções básicas em primeiros socorros. Além da formação de dez voluntários instrutores, trabalharam na capacitação de alunos
de escolas públicas. De julho a novembro, a instituição atou em 11 escolas e uma universidade. No total, 715 pessoas foram
capacitadas.
No Rio de Janeiro, pioneiro na criação do Departamento de Primeiros Socorros, o trabalho
também é dos mais expressivos. Aulas foram ministradas em 36 escolas. Cerca de 3.000
mil alunos participaram, com 200 voluntários envolvidos. Foram realizados ainda
cursos para a formação de instrutor. Aulas também foram ministradas em empresas e
academias, para profissionais da área de educação física.
No Paraná, em julho, na Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho, também
foram realizadas palestras de Primeiros Socorros e Mutirões de Atendimento à
Saúde em alguns municípios. Informações sobre saúde e doação de órgãos,
orientação psicológica, atendimentos médicos, aferição de pressão arterial e
teste de glicemia foram alguns dos atendimentos oferecidos gratuitamente.
Programas de vacinação também foram executados.
Saving lives is one of the main missions of the Brazilian Red Cross. Therefore, the
department that demands attention and promotes activities in all states in the country
is the First Aid. In São Paulo, in 2014, one department was created exclusively to focus on
the subject. Its main goal is training the population to act in emergency situations.
Volunteers perform training at schools in areas of social vulnerability. In schools, students were trained with some basic First Aid
notions. In addition to the training of 10 volunteers, instructors worked on training of public school students. From July to November,
the institution worked at 11 schools and one university. Altogether, 715 people were trained.
Rio de Janeiro, pioneer in the creation of the Department of First Aid, is the place where the operation is the most expressive. Classes
were taught in 36 schools. Nearly three thousand students participated, with 200 volunteers involved. Programs for instructor training
were also conducted. Classes were also taught in companies and gyms for fitness professionals.

16

In Paraná, in July, during the “Occupational Accident Prevention Week”, lectures entitled “First Aid and Health Task Forces” were also
held in some municipalities. Information on health and organ donation, counseling, medical care, blood pressure measurement and
blood glucose test were some of the cares offered for free. Vaccination programs have also been performed.
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Desperta as
potencialidades
da juventude
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Awakens the potential
of youth
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Copa dos Refugiados

Foto: Divulgação CVB

Filial de São Paulo

Bem-Vindos
Welcome

O representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para
Refugiados (ACNUR), Andrés Ramirez, afirmou recentemente
que o Brasil dá um bom exemplo de como elaborar e manter
políticas humanitárias e generosas de acolhimento de refugiados.
Segundo ele, por conseguir implantar ações receptivas,
principalmente porque “essas pessoas não vêm para tentar uma
vida melhor, mas para salvar suas vidas”. Em São Paulo, destino
de muitos dos que vêm de outros países, a participação da Cruz
Vermelha tem sido efetiva.
Em 2014, a cidade foi sede da Copa dos Refugiados, um torneio
de futebol entre times de 16 países. O evento que reuniu
estrangeiros que tiveram de deixar seus países por causa de
conflitos e perseguições teve apoio da instituição, que ofereceu
serviços em primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar.
Cerca de 20 voluntários também contribuíram com a triagem
de doações na Missão Paz, que presta assistência a migrantes,
imigrantes e refugiados de diversos países. O objetivo foi
organizar e separar a grande quantidade de donativos recebidos,
especialmente devido à chegada dos haitianos a São Paulo.
No Rio de Janeiro, destino de alguns povos, foi organizado o I
Simpósio sobre Refugiados. Entre os tópicos pautados estavam:
“Introdução do tema refugiados na dinâmica da Cruz Vermelha”
e “Fortalecimento da rede de atendimento a imigrantes e
refugiados no Rio de Janeiro”.

The representative of the United Nations High Commissioner for
Refugees (UNHCR), Andres Ramirez, has recently said that Brazil
is a good example of how to establish and maintain generous
humanitarian policy of accepting refugees, mainly because “these
people do not come to try to live a better life, but to save theirs.”
In Sao Paulo, destination of many who come from other countries,
the participation of the Red Cross has been effective.
In 2014, the city hosted the “Refugees Cup”, a soccer tournament
with teams coming from 16 countries. The event brought together
foreigners who had to flee their countries due to conflict and
persecution. It had the support of the Institution, which offered
First-Aid assistance and pre-hospital care.
About 20 volunteers also took part in the screening of donations
in the Peace Mission, which provides assistance to migrants,
immigrants and refugees from different countries. The goal was
to organize and sort out the large amount of donations received
due to the arrival of Haitians to São Paulo.
In Rio de Janeiro, destination of people from many different
countries, the “First Symposium on Refugees” took place. The
main topics included: “Introduction of the Refugees Topic on in
the Dynamics of the Red Cross” and “Strengthening the Service
Network to Immigrants and Refugees in Rio de Janeiro.”

Ajuda Efetiva aos Refugiados
18

Effective Help to Refugees
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Simpósio sobre os Refugiados
Filial do Rio de Janeiro
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Juventude em ação
Youth in action

O Departamento de Juventude representa o futuro da Cruz
Vermelha. Através dele a instituição recebe jovens voluntários
e também desenvolve diversos trabalhos. No Rio de Janeiro, em
2014, foi realizada a primeira edição do Acampamento Anual da
Juventude. O evento, em Cachoeira de Macacu (RJ), reuniu cerca
de 65 voluntários de Filiais Municipais do Rio de Janeiro, além
São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná.
Os três dias do encontro foram preenchidos com atividades,
dinâmicas e oficinas, voltadas para o objetivo de empoderar
e integrar os participantes e, principalmente, torná-los jovens
líderes em suas Filiais, capazes de difundir o aprendizado que
adquiriram e de desenvolver projetos para impulsionar o
Departamento.
A surpresa do evento foi a produção de um flashmob que, apesar
do mau tempo durante as atividades ao ar livre, foi recebido
com muita animação pelos participantes. As noites livres foram
aproveitadas com rodas de música, conversas e brincadeiras. O
local e o formato do encontro foram escolhidos para criar um
ambiente de descontração que facilitasse a comunicação entre
os participantes e tornasse possível a troca de experiências e a
criação de uma identidade para a Juventude.
O tema Primeiros Socorros também esteve presente através de
duas oficinas interativas: uma de nível básico e outra de nível
intermediário. Outras oficinas também foram organizadas. A
Comunicação Social, com o tema “Cruz Vermelha e a relação
com as Mídias Sociais”, visando criar um plano estratégico para
campanhas e divulgação da Juventude na Rede.
The Department of Youth is the future of the Red Cross. Through
it the institution welcomes young volunteers and also develops
several works. In 2014, the first edition of the “Annual Youth
Camp” was held. The event, in Cachoeira de Macacu (RJ), brought
together around 65 volunteers from the municipal branches of
Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul and Paraná.
There were many activities, dynamics and workshops during the
three-day meeting. Their goal was to empower and integrate
the participants and, most of all, to help them to become young
leaders in their branches, able to spread the learning they
have acquired and to develop projects in order to boost the
Department.

The participants were also offered First Aid workshops of basic
and intermediate levels. Other workshops were also organized.
The Department of Media and Communication, with the theme
“Red Cross and the Relationship with Social Media”, aimed at
creating a strategic plan for the Youth publicity campaigns on
the Web.
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Filial de São Paulo

Foto: Divulgação CVB

The event’s surprise was a flashmob presentation which, despite
the bad weather during outdoor activities, was met with much
enthusiasm by the participants. In the evening, during leisure
time, there were music groups, conversations and games. The
location and format of the meeting was chosen to create a
relaxing environment that encouraged communication among
participants and made it possible to exchange experiences, and
to create an identity for the Youth.

The Department of Psychology tackled children’s play in
temporary shelters. It was also the topic in the ”Joint Inter Matrix
of the Contingency Plan for Natural Disasters” of SEDEC (State
Secretariat of Civil Defense), under the responsibility of the
Department of Youth. The General Secretariat drew attention to
capitation and retention of volunteers.

A Psicologia também propôs uma oficina, em formato de gincana,
para o aprendizado e análise dos Sete Princípios Fundamentais,
para que entendessem o real significado dos valores defendidos
pela Instituição.

The Youth held a debate: “Youth As Agents of Change”, in order
to discuss the role of Youth in the Red Cross and the definition
of a common goal, seeking to create a unique identity for the
Department.

A Juventude promoveu o debate “Jovens Como Agentes de
Mudança”, com o objetivo de discutir o papel da Juventude na
Cruz Vermelha e a definição de um objeto comum, buscando a
criação de uma identidade única para o Departamento.

The Department of Psychology also proposed a gymkhana format
workshop for the learning and analysis of the Seven Fundamental
Principles, so that everyone can understand the real meaning of
the values defended by the institution.

Em São Paulo, a área de Juventude conscientiza jovens e
adolescentes sobre a importância da ajuda ao próximo e
estimula a adesão ao voluntariado como forma de exercício da
cidadania. Alunos de um colégio paulista realizaram ao longo de
2014 campanhas de arrecadação de donativos, participaram da
triagem de doações e foram capacitados em primeiros socorros.

In São Paulo, the Department of Youth educates young people
and adolescents on the importance of helping others and it also
encourages adherence to volunteering as a way to citizenship.
Students of a school in São Paulo conducted, throughout the
year 2014, donations from fundraising campaigns, attended the
screening of donations and were trained in First Aid.

Em Alagoas, o Departamento de Juventude, em parceria
com outros departamentos, programas e serviços, tem como
foco central a promoção social de jovens em situação de
vulnerabilidade social. Desenvolve trabalhos para conhecer a
realidade e participar de ações educativas ou de atividades que
contribuam para a melhoria do convívio familiar, comunitário e
escolar. O projeto destaque é o “Jovens Aprendizes”. Oficinas
temáticas, visitas domiciliares e escolares, além de gincana
cultural contribuem para a formação de auxiliares de escritório.

In Alagoas, the Department of Youth, in partnership with other
departments, programs and services, focuses mainly on the
social development of young people in situations of social
vulnerability. It develops works to get to know the reality and
participate in educational activities or in those that contribute to
improving family, community and school life. The highlight is the
“Young Learners Project”. Thematic workshops, home and school
visits, and cultural gymkhana contribute to the training of office
assistants.

Foto: Divulgação CVB

O Departamento de Psicologia tratou da recreação com crianças
em abrigos temporários, tema presente na Matriz de Articulação
Interinstitucional do Plano de Contingência para Desastres
Naturais da SEDEC (Secretaria Estadual de Defesa Civil). Já a
Secretaria Geral ressaltou o tema capitação e fidelização de
voluntários.
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Filial do Rio de Janeiro

Sol de Verão
Summer Sun

No Rio de Janeiro, o trabalho foi desenvolvido por cerca de 200
voluntários, entre janeiro e março, em 12 postos de atuação
nas praias do Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon. O principal
objetivo foi apoiar o Grupamento Marítimo (G-MAR) do Corpo de
Bombeiros, com equipes de voluntários capacitados em primeiros
socorros e psicologia. Para monitorar toda a ação foi montado um
centro de comunicação.
In a country with a vast coastline and a large population living by
the sea, the “Red Cross at the Beach Project” became paramount.
During summer weekends, the Institution volunteers worked on the
prevention, First Aid assistance, distribution of sunscreens and identification of children.

Foto: Divulgação CVB

Em um país de vasto litoral e com muita gente à beira mar, o projeto
Cruz Vermelha nas Praias se tornou fundamental. Nos fins de
semana do verão, voluntários da instituição atuaram na prevenção,
atendimento em primeiros socorros, distribuição de protetores
solares e identificação de crianças.

In Rio de Janeiro, the work was carried out by 200 volunteers, between January and March, in 12 operations centers on the beaches of
Leme, Copacabana, Ipanema and Leblon. The main goal was to support the “Fire Department Maritime Group “(G-MAR), with teams
of volunteers trained in first aid and psychology. In order to monitor all the operation, a communication center was set up.
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Gol de Placa

Foto: Divulgação CVB

Home Run

No país do futebol, o maior campeonato do esporte não poderia
deixar de contar com a participação da Cruz Vermelha Brasileira
que disponibilizou voluntários para atendimentos no FIFA
FanFest, durante a Copa do Mundo.
No orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, nos dias de jogos
da seleção brasileira e nos fins de semana, a instituição prestou
atendimento de Primeiros Socorros, suporte psicologico,
orientação de localização, difusão dos princípios humanutários e
identificação de crianças. Participaram cerca de 500 voluntários
em escalas de 12 horas.
Foram prestados mais de 1.000 atendimentos aos torcedores,
sendo que o número de ocorrências em dias de jogos da
seleção brasileira foi duas vezes maior do que em outras
partidas. Indisposição, desidratação, luxações e desgaste físico
compuseram o maior número de casos.

In the country of soccer, the biggest soccer championship could
not bypass the Brazilian Red Cross, which provided volunteers to
assist FIFA on its FanFest during the World Cup.
At Copacabana beach, in Rio de Janeiro, on match days of the
national team and on weekends, the Institution provided First Aid
assistance, guidance, dissemination and identification of children.
It was attended by about 500 volunteers in 12 hours shifts.
More than 1,000 soccer fans received assistance, and the number
of occurrences on the days when the Brazilian team played, was
two times higher than in other matches. Most of the cases were
due to malaise, dehydration, physical stress and dislocations.
The Brazilian Red Cross has excelled in major events held in Rio
de Janeiro. Our participation in the People’s Summit, Rio + 20 and
the World Youth Day has been praised around the world.

Foto: Divulgação CVB
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A Cruz Vermelha Brasileira tem se destacado nos grandes eventos
realizados no Rio de Janeiro. Sua participação já foi reconhecida
internacionalmente na Cúpula dos Povos, na RIO +20, e na
Jornada Mundial da Juventude.
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Romarias
Pilmigrages
Com uma estrutura que cresce com o passar dos anos - mais
de 72 horas de procissão num percurso de cerca de 200 km
-, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré reuniu em sua principal
procissão mais de dois milhões de devotos que se espalharam
pelas ruas de Belém (PA). Para atender a este expressivo número
de romeiros, a Cruz Vermelha Brasileira disponibilizou mais de
10 mil voluntários, entre socorristas, enfermeiros, médicos e
técnicos de enfermagem, espalhados em postos distribuídos no
decorrer das procissões.
Foram registrados mais de mil atendimentos somente nos três
primeiros dias de festa. O número de assistidos subiu para cerca
de dois mil ao final da “quinzena Nazarena”. Durante as duas
principais romarias que integram a festividade, 32 postos fixos
serviram como ponto de apoio para o socorro aos romeiros e
turistas.
Desmaios, desidratação, ferimentos leves e dispnéia foram os
casos mais atendidos nos postos fixos e volantes montados para
a festividade. Além dos paraenses, o grupo de voluntários da
Cruz Vermelha também foi composto por cearenses e cariocas.
Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, a Romaria de Nossa Senhora
Medianeira, teve a participação de cerca de 300 mil pessoas.
Com um posto de socorro montado em ponto estratégico, 25
voluntários prestaram atendimento a 63 romeiros, além de
orientar sobre práticas que visam a saúde e o bem estar. Quatro
pessoas foram removidas na ambulância da Cruz Vermelha para
a Unidade de Pronto Atendimento da cidade.
With a structure that grows over the years - more than 72 hours
of procession at a distance of about 200 km - the “Candle of Our
Lady of Nazareth” gathered, in the main procession, over two
million devotees that spread through the streets of Belém (PA).
In order to cater to this large number of pilgrims, the Brazilian
Red Cross provided more than 10,000 volunteers, including
rescue workers, nurses, doctors and nursing technicians spread
in stations along the processions.
Over a thousand calls were recorded only in the first three
days of celebration. The number ofassisted rose to about two
thousand at the end of the Nazarene fortnight. During the two
major pilgrimages which are part of the festival, 32 posts served
as support to assist pilgrims and tourists.
Fainting, dehydration, minor injuries and dyspnea made up most
of the cases treated in fixed and mobile posts assembled for
the festival. Besides Pará, the Red Cross volunteer group also
consisted of people from Ceará and Rio.
In Santa Maria, Rio Grande do Sul, the “Pilgrimage of
NossaSenhoraMedianeira”, was attended by about 300,000
people. With an Aid Station set up at a strategic point, 25
volunteers provided care to 63 pilgrims, as well as guidance
on practices aimed at health and well-being. Four people were
taken by the Red Cross ambulance to the Emergency Unit of the
city.

24

Relatório de Atividades | Review of Activities

Foto: Divulgação CVB

Projeto Círio de Nazaré
Filial do Pará
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Natal Mágico
Filial de São Paulo

Foco na Comunidade
Focus on the Community

Uma das missões da Cruz Vermelha Brasileira é cuidar de pessoas
socialmente vulneráveis. Em São Paulo, voluntários participaram
da entrega de doações e trabalharam junto às 80 instituições
cadastradas no projeto “Parceria Ativa”. Em 2014, 1.154 pessoas
foram beneficiadas diretamente com os serviços oferecidos.
Foram entregues também 60 toneladas de alimentos, roupas,
brinquedos, itens de higiene pessoal e produtos de limpeza.
Doações que beneficiaram cerca de 30 mil pessoas.
Também em São Paulo foi realizada mais uma edição do Natal
Mágico, onde crianças de creches, abrigos e orfanatos visitaram
a sede da instituição para brincar em gincanas, pista de carrinhos
e brinquedos infláveis, além de assistir a apresentação da banda
do Exército Brasileiro. Atrações que garantiram a alegria da
criançada. O Natal Mágico beneficiou 707 crianças.
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One of the missions of the Brazilian Red Cross is taking care of
socially vulnerable people. In Sao Paulo, volunteers distributed
donations and worked together with 80 institutions registered in
“Project Active Partnership”. In 2014, 1,154 people have benefited
directly from the services offered. Sixty tons of food, clothes,
toys, personal hygiene items and cleaning products were also
delivered. These donations benefited around 30,000 people.
In São Paulo, another edition of “Magic Christmas” was held,
when children from day care centers, shelters and orphanages
visited the head office to play in competitions, carts floor and
inflatable toys, besides watching the Brazilian Army Band
perform. These attractions ensured the joy of the children. The
“Magic Christmas” benefited 707 children.
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PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Adotados unanimamente pela XX Conferência Internacional da Cruz Vermelha,
Viena - Outubro 1965

HUMANIDADE:

A Cruz Vermelha, nascida da preocupação de prestar socorro,
indistintamente, aos feridos nos campos de batalha, esforça-se, no âmbito
internacional e nacional, em evitar e aliviar o sofrimento humano sob
quaisquer circunstâncias. Procura não só proteger a vida e a saúde, como
também fazer respeitar o ser humano. Promove a compreensão mútua, a
amizade, a cooperação e a paz duradoura entre todos os povos.

IMPARCIALIDADE:

A Cruz Vermelha não faz nenhuma discriminação de nacionalidade, raça,
religião, condição social ou opinião política. Procura apenas minorar
o sofrimento humano, dando prioridade aos casos mais urgentes de
infortúnio.

NEUTRALIDADE:

A fim de merecer a confiança de todos, a Cruz Vermelha se abstém de
tomar partido em hostilidades ou de participar, em qualquer tempo, de
controvérsias de natureza política, racial, religiosa ou ideológica.

INDEPENDENCIA:

A Cruz Vermelha é independente. As Sociedades Nacionais, auxiliares dos
poderes públicos em suas atividades humanitárias, sujeitas às leis que
regem seus respectivos países, devem, no entanto, manter sua autonomia,
a fim de poderem agir sempre de acordo com os Princípios Fundamentais
da Cruz Vermelha.

VOLUNTARIADO:

A Cruz Vermelha é uma Instituição voluntária de Socorros sem nenhuma
finalidade lucrativa

UNIDADE:

Só pode existir uma Sociedade de Cruz Vermelha em cada país. Ela está
aberta a todos e exerce sua ação humanitária em todo território do mesmo.

UNIVERSALIDADE: A Cruz Vermelha é uma instituição mundial, na qual todas as Sociedades
têm iguais direitos e dividem iguais responsabilidades e deveres, ajudandose mutuamente.
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www.cruzvermelha.org.br

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA
Praça Cruz Vermelha 10/12
CENTRO - RIO DE JANEIRO
(21) 2507-3392

