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A força desta gestão está nas pessoas 
que dedicam suas vidas a deixar nossa 
instituição mais forte. O Órgão Central 
é apenas a instância normativa da Cruz 
Vermelha Brasileira. O trabalho de campo, 
aquele que leva o nome da nossa instituição 
de norte a sul deste país, é realizado pelas 
filiais estaduais e municipais. Entre os 
avanços e mudanças em curso na instituição, 
ressalto a transparência e o contato mais 
próximo com estas filiais, seja através do 
SINAL, programa que capacita voluntários 
e colaboradores, ou visitas institucionais.  

Nosso papel na gestão nacional é dar 
suporte para que as ações humanitárias, 
que compõem um dos pilares da Cruz 
Vermelha no mundo, tenham cada vez 
mais amplitude em nosso país. Para isso, 
temos, incansavelmente, buscado parcerias 
que apoiem a instituição como um todo. 
Conquistar a confiança de grandes empresas 
e doadores é, para nós, uma prioridade. O 
que gradativamente estamos conseguindo. 
Firmar parcerias e consolidar como fizemos 
com a SBP, do grupo Reckitt Benckiser, 
na campanha “Juntos Contra o Mosquito” 
e a empresa Delta Airlines, parceira no 
projeto Cruz Vermelha nas Praias, são 
exemplos que daremos continuidade.

Recolocar a Cruz Vermelha Brasileira em 
lugar de destaque nacional é um trabalho 
que também buscamos. Como a visita do 
Presidente da República em exercício à 
Instituição, um grande marco na história 
da Cruz Vermelha, a última vez que uma 
autoridade desse nível esteve presente na 
CVB tem cerca de 39 anos, o que reflete 
nosso interesse em alinhar o trabalho de 
governança, transparência e compliance, de 
padrão internacional com o Governo Brasileiro. 

Olhar para o que passou é um exercício e 

que nos leva a uma sensação de satisfação 
pelo que já foi feito. Mas os desafios que 
o futuro nos reserva são ainda maiores, 
o que nos obriga a manter os olhos na 
estrada. Para cumprir nossa missão, 
de levar ajuda aos mais vulneráveis, 
precisamos de uma instituição forte, unida, 
pronta para superar qualquer obstáculo.
 
Agradeço a todos os conselheiros, 
presidentes de filiais estaduais e 
municipais e diretores, pelo apoio e que 
continuemos nossa caminhada rumo 
a uma Cruz Vermelha Brasileira mais 
atuante e vigorosa nos próximos anos.

PRESIDENTE NACIONAL DA
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA

MENSAGEM DO PRESIDENTEMENSAGEM DO PRESIDENTE
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XXI CONFERÊNCIA INTERAMERICANA
A Cruz Vermelha Brasileira fez um grande 
trabalho durante a XXI Conferência 
Interamericana da Cruz Vermelha, 
realizada em Buenos Aires na Argentina, 
nos dias 21 a 23 de maio de 2019. Durante 
o evento, diversas reuniões bilaterais foram 
realizadas, com o objetivo de conseguir 
apoio de outras sociedades nacionais 
e da Federação Internacional da Cruz 
Vermelha. Conversas com o presidente 
nacional da Federação Internacional da 
Cruz Vermelha, Francesco Rocca, fizeram 
parte dessas reuniões. Além disso, diversas 
delegações se propuseram a conversar, 
entender e apoiar o Brasil, a exemplo 
das Sociedades Nacional do Canadá.

SOLFERINO
Mais de 10.000 jovens lí-
deres da Cruz Vermelha 
e do Crescente Verme-
lho e voluntários de 140 
países, se reuniram no 
norte da Itália de 17 a 23 
de junho de 2019 para 
celebrar o centenário da 
Federação Internacional 
das Sociedades da Cruz 
Vermelha e do Cres-
cente Vermelho (FICV). 
O “4º Encontro Interna-
cional da Juventude de 
Solferino”, que durou 
uma semana, incluiu uma 
série de workshops para 
centenas de jovens líde-
res da Cruz Vermelha e 
do Crescente Vermelho, 
concentrando-se em grandes desafios humani-
tários, como a mudança climática. Eles também 
contribuíram para o desenvolvimento da nova 
Estratégia 2030 da IFRC, que orientará o tra-
balho da organização para a próxima década. 

Vale ressaltar que foi o segundo ano conse-
cutivo que a Cruz Vermelha Brasileira par-
ticipou do evento, em 2018 sendo repre-
sentada pelo secretário-geral Ricardo Braz.

INSTITUCIONAL
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Brumadinho 2019
A Cruz Vermelha Brasileira trabalhou incan-
savelmente na cidade de Brumadinho, em Mi-
nas Gerais, após o rompimento da barragem 
em janeiro de 2019. Um plano de ação simpli-
ficado foi elaborado e finalizado às 21 horas 
do mesmo dia do rompimento da barragem. 
Três membros da equipe seguiram para Bruma-
dinho no mesmo dia, para dar apoio nas áre-
as de Programas Humanitários, Comunicação 
Social e Restabelecimento de Laços Familia-
res. Voluntários da Força Especial de Suporte 
Psicológico da Filial Rio de Janeiro comple-
taram a equipe que foi coordenada pelo De-
partamento Nacional de Apoio Psicossocial. 
O Pic Pay, parceiro da Cruz Vermelha Bra-
sileira, abriu uma campanha para ajudar a 
operacionalização das atividades da ins-
tituição nos municípios afetados, campa-
nha arrecadou o valor de R$180.565,47.  
Ao todo, foram utilizados R$ 126.436,44, dos 
quais R$ 46.867,54 custearam despesas de 
deslocamento, hospedagem e alimentação 
das equipes em campo. A maior parte dos re-
cursos (R$ 79.569,00) foi aplicada pelo Ór-
gão Central na compra de equipamentos de 
resgate para a filial de Minas Gerais, com o 
objetivo de dar suporte às equipes que auxi-
liaram diretamente nas operações de campo. 
A equipe enviada pelo Órgão Central, composta 
de especialistas em saúde e atendimento psi-
cossocial, trabalhou no atendimento à população 
atingida pela tragédia, especialmente no apoio 
psicológico, a pedido das autoridades municipais. 
Conforme anunciado durante a campanha de ar-
recadação, os recursos não utilizados, no valor 
de R$ 54.129,03, foram direcionados à criação 
do Fundo Nacional e Permanente de Desas-
tres e Catástrofes da Cruz Vermelha Brasileira.
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VICE-PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL, MIGUEL 
VILLARROEL VISITA SEDE NACIONAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA

Na manhã do dia 23 de setembro, a Cruz Vermelha 
Brasileira recebeu em sua sede nacional a visita 
do Vice-Presidente da Federação Internacional, 
Sr. Miguel Villarroel, Sr. Abdulkader Husrieh, 
Presidente da Comissão de Finanças e Sr. 
Alexandre Claudon, Chefe de Escritório Regional 
para as Américas. A visita teve como objetivo 
apresentar o trabalho realizado pela Cruz 
Vermelha Brasileira e tratar de assuntos internos 
e de interesse da CVB e Federação Internacional.
A visita começou com uma reunião dos 
representantes da Federação junto ao Sr. 
Julio Cals, Presidente da CVB Nacional. Na 
parte da tarde, Julio Cals e Miguel Villarroel 
participaram de uma mesa redonda com 
os voluntários da Filial do Rio de Janeiro.
Durante o bate-papo, o Presidente da Federação 
Internacional elogiou o trabalho realizado pela 
atual gestão da CVB. “Estou muito agradecido 
e orgulhoso da mudança que a Cruz Vermelha 
Brasileira vem tomando. Feliz de estar aqui e 
poder ver o esforço da CVB em querer crescer e 
ser cada vez melhor”, destacou Miguel Villarroel.

REUNIÃO COM LÍDERES DA RECKITT BENCKISER EM SÃO PAULO

Em compromisso oficial, no estado de São Paulo, o presidente nacional da Cruz Vermelha 
Brasileira, Julio Cals, participou no dia 06 de novembro de 2019, de uma apresentação na sede 
comercial da Reckitt Benckiser, empresa dona da marca SBP, parceira da CVB desde 2018.

Na ocasião, Julio Cals falou 
sobre a importância de grandes 
projetos com empresas 
parceiras da instituição e como 
isso ajuda a Cruz Vermelha 
Brasileira cumprir a sua missão.
A parceria com a SBP, no 
projeto “JUNTOS CONTRA 
O MOSQUITO”, já beneficiou 
milhares de famílias.

INSTITUCIONAL
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AGENDA COM O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA

O presidente da Cruz Vermelha Brasileira, Julio Cals, 
representando a maior instituição de ajuda humanitária do 
país, foi recebido no Palácio do Planalto, pelo vice-presidente 
da República, General Hamilton Mourão em julho de 2019.
O encontro serviu para apresentar o trabalho da entidade 
no Brasil e estreitar ainda mais os laços institucionais 
da Cruz Vermelha e o Governo Federal, fazendo valer 
o papel de auxiliar dos poderes públicos de saúde no 
Brasil, que cabe a CVB através de decreto presidencial. 
Ainda no encontro foi ressaltada a importância da 
reestruturação da organização no país, de modo a garantir 
a unidade da atividade humanitária em nível nacional.
Na ocasião, o vice-presidente, General Mourão, recebeu 
um colete com o emblema da Cruz Vermelha Brasileira 
das mãos do presidente Julio Cals, tornando-se, de modo  
simbólico, um  voluntário honorário da rede do bem.

VISITA DO PRESIDENTE EM EXERCÍCIO À SEDE DA CVB

A Cruz Vermelha Brasileira recebeu na manhã 
do dia 24 de setembro de 2019 em sua Sede 
Nacional, a visita do Presidente em exercício 
na data, Sr. Antonio Hamilton Martins Mourão.
A presença do Presidente em exercício foi um 
grande marco na história da Cruz Vermelha, 
a última vez que uma autoridade desse nível 
esteve presente na CVB tem cerca de 39 

anos, quando o Presidente João Figueiredo 
conheceu a Sede Nacional. A presença do 
General Antonio Hamilton Martins Mourão na 
instituição, reflete o interesse da atual gestão 
nacional, na figura do seu Presidente, Julio 
Cals de Alencar, em alinhar seu trabalho de 
governança, transparência e compliance, 
de padrão internacional com o Governo.

INSTITUCIONAL
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CONFERÊNCIA GLOBAL EM GENEBRA

Aconteceu em Genebra, na Suíça, as Reuniões 
Estatuárias da Cruz Vermelha e do Crescente 
Vermelho, onde diversos países debateram as 
novas políticas, estratégias e diversos outros 
temas que visam em uma melhor atuação da 
instituição no futuro. A delegação brasileira 
estava presente e foi comandada por Julio Cals, 
Presidente Nacional da Cruz Vermelha Brasileira; 
Silvio Guerra, Diretor Financeiro; Ricardo 

Braz, Secretário Geral; Edson Allemany, Chefe 
de Gabinete, Marcelle Motta, Coordenadora 
Nacional de Programas Humanitários e 
Thiago Quintaneiro, Coordenador Nacional 
de Voluntariado e da Juventude.  Parte da 
Delegação Brasileira foi a Genebra graças ao 
apoio da grande e parceira empresa SBP, onde 
puderam expor os trabalhos desenvolvidos pela 
Cruz Vermelha Brasileira na Vila Humanitária.

INSTITUCIONAL
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JUNTOS CONTRA O MOSQUITO

Desde 2018, a parceria da Cruz Ver-
melha Brasileira com a Reckitt Bencki-
ser, empresa dona da marca SBP, vem 
proporcionando projetos e campanhas 
em prol da sociedade. Em 2018, com 
o auxílio de voluntários da filial do Pa-
raná e das lojas Super Muffato, 8 mil 
frascos de repelentes foram distri-
buídos em Londrina, aos moradores 
de Conjunto Lindoia e Jardim Euca-
lipto, ambos na zona leste da cidade 
londrinense, para ajudar no comba-
te ao mosquito Aedes Aegypti. Esta 
foi mais uma importante etapa para 
o trabalho de conscientização que a 
CVB vem realizando em todo o país. 
 
Iniciou-se em 2019 o Projeto “Jun-
tos Contra Mosquito”, para controle e 
ajuda aos municípios na erradicação 
dos vetores transmissores da dengue, 
zika, chikungunya e febre amarela. 
Dando continuidade à luta contra o 
mosquito, a CVB capacitou entre 2019 
e 2020, coordenadores locais das fi-
liais do Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
São Paulo, Sergipe e Alagoas para 
atuarem nas seguintes edições do 
projeto. Na ocasião, os coordenado-
res receberam qualificação em cursos, 
treinamentos específicos e no uso de 
ferramentas utilizadas pela Federa-
ção Internacional da Cruz Vermelha 
para cadastro de grandes públicos.

INSTITUCIONAL
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FILIAIS DO RIO DE JANEIRO E AMAZONAS RECEBEM CHANCELA 
NACIONAL DE PRIMEIROS SOCORROS

FILIAIS

A padronização e a excelência dos treinamentos 
de Primeiros Socorros têm sido um dos 
principais objetivos da Cruz Vermelha Brasileira 
(CVB). Avançando nesse sentido, a filial do 
Rio de Janeiro recebeu, no dia 25 de maio, a 
Chancela Nacional de Primeiros Socorros. 

A filial do Amazonas recebeu a Chancela 
no dia 15 de dezembro. O certificado indica 
que os cursos oferecidos pelas filiais vão 
seguir os parâmetros do Órgão Central e do 
Departamento Nacional de Educação e Saúde.
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VOLUNTÁRIA DA FILIAL DE SÃO PAULO É ESCOLHIDA PARA 
REPRESENTAR O BRASIL EM EVENTO DA ONU

FILIAIS

Maria Isabel Dias, voluntária do Departamento 
de Juventude da Cruz Vermelha Brasileira 
de São Paulo de apenas 16 anos, alcançou 
uma grande conquista: foi selecionada para 
representar o Brasil na Youth Assembly, um 
evento promovido pela ONU, em Nova Iorque, 
que reúne jovens do mundo inteiro para discutir 
soluções para os problemas da sociedade.
 “É muito importante para expandir o meu 

contato com diferentes culturas e ampliar a 
minha compreensão de problemas e soluções 
de outros países e pensar no que posso 
trazer para contribuir aqui”, disse a voluntária.
A Cruz Vermelha Brasileira incentiva a 
formação de novas lideranças que vão fazer a 
diferença na caminhada por um país melhor.

ENCONTRO COM PRESIDENTES ESTADUAIS
O presidente nacional da Cruz 
Vermelha Brasileira, Julio Cals, 
recebeu os presidentes estaduais 
da Cruz Vermelha Brasileira na sede 
da instituição no dia 04 de março 
de 2019. O presidente nacional 
também teve conversas individuais 
com os dirigentes estaduais.
Ao fim da reunião, o presidente 
nacional entregou a chancela 
nacional de primeiros socorros às 
filiais do Ceará e do Mato Grosso 
do Sul. As duas se juntam às 
filiais de São Paulo, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e Amazonas, que 
também conquistaram a certificação.
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CONFIRA ALGUMAS AÇÕES REALIZAS PELA CRUZ 
VERMELHA BRASILEIRA ALAGOAS NO ANO DE 2019: 

ALAGOAS
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CAPACITAÇÕES

A Cruz Vermelha Brasileira Amazonas 
finalizou o ano de 2019 concernente 
aos cursos de Primeiros Socorros com 
três atividades exímias. Com uma 
equipe multidisciplinar de Instrutores 
Primeiros, Enfermeiros, Psicólogos, 
Fisioterapeutas, Técnicos de Enfermagem 
e o quadro de monitoria disseminando seu 
conhecimento técnico científico dentro 
das diretrizes e protocolos atualizados 
já formou mais de 1000 alunos até hoje.

O curso teve o objetivo de capacitar os 
alunos em prestar os primeiros atendimentos 
com qualidade até chegada do suporte 
especializado de saúde. Este curso visa 
atender a Lei Lucas 13.722 - 04 de outubro de 
2018 no qual obriga todas as instituições de 
ensino manter seus profissionais capacitados 
e treinados em Primeiros Socorros.

AMAZONAS
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ALERTA CHEIA

A Cruz Vermelha Brasileira Amazonas 
esteve participando da reunião do terceiro 
Alerta de Cheia de 2019. A reunião foi 
presidida pelo Serviço Geológico do 
Brasil (CPRM), com apresentações 
do Sistema de Proteção de Amazônia 
(SIPAM), Defesa Civil Municipal e Estadual.

O SIPAM esteve relatando que no período 
entre 10 e 22 de maio ocorreram chuvas 
acima do esperado, o que resultou em 
cotas dos rios acima da normalidade. A 
Defesa Civil Municipal confirmou que, 
provavelmente, Manaus entrará em estado 
de emergência na segunda-feira 3 de 
junho. No momento, 15 bairros de Manaus 
estão sendo atendidos pela instituição. 

AMAZONAS
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Com objetivo de motivar os voluntários da 
CVBAM e fazer conhecerem as atividades que 
a filial vem desenvolvendo em parceria com 
o Órgão Central da Cruz Vermelha Brasileira, 
foi realizado por meio do Departamento de 
Voluntariado e Juventude o Seminário de 
Integração 2019: ‘’Conhecer para integrar’’, na  
Faculdade Salesiana Dom Bosco Zona Leste

A atividade teve como foco integrar e 
fortalecer o voluntariado, através de palestras 
através dos relatos de experiências dos 
voluntários em missões humanitárias a nível 
nacional e internacional, podendo apresentar 
também as propostas alinhadas com o 
Movimento Internacional da Cruz Vermelha.
Antes do encerramento do Seminário o 

Presidente Nacional, Júlio Cals, esteve 
participando via Skype e interagiu com 
os voluntários que estavam presentes. 
“Quero agradecer a todos da filial pelo 
comprometimento no trabalho desenvolvido. 
Continuem firmes, unidos e focados na 
missão de atenuar o sofrimento dos mais 
necessitados, para que juntos possamos 
fazer a Cruz Vermelha Brasileira ser 
respeitada e fortalecer cada vez mais o 
trabalho”, destacou o Presidente Nacional.

Na oportunidade foram feitas as 
entregas dos aparelhos de telefone 
disponibilizados pelo Órgão Central, para 
a realização do ODK (Open Data Kit) nas 
atividades da instituição. #CVBAM #CVB 

VOLUNTÁRIOS

AMAZONAS
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CEARÁ

DESABAMENTO DO PRÉDIO EM FORTALEZA

A Cruz Vermelha Brasileira, 
através da sua filial no 
estado do Ceará, auxiliou 
os poderes públicos na 
busca pelas vítimas do 
desabamento do prédio no 
bairro Dionísio Torres em 
Fortaleza – CE que aconteceu 
em outubro de 2019.
O presidente nacional da 
Cruz Vermelha Brasileira, 
Julio Cals, e o presidente da 
filial CE, Allan Damasceno, 
fizeram parte da equipe que 
está no local do acidente, que 
conta com um grupo efetivo 
de aproximadamente 150 
voluntários, entre socorristas, 
apoio psicossocial, gestão 
de risco e desastre.
A Cruz Vermelha Brasileira 
no cumprimento de sua 
missão humanitária, foi uma 
das primeiras instituições a 
chegar no local para prestar 
atendimento aos familiares, 
à procura de vítimas, 
trabalhando em união com 
os bombeiros e autoridades 
locais, além de montar toda 
logística das duas bases de 
apoio, uma para distribuição 
de água e comida, 
outra responsável pelo 
recebimento de doações.
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CEARÁ

AÇÕES DE 2019

Confira algumas dessas ações:
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MARANHÃO

NOITE SOLIDÁRIA
Nos dias que a chuva deu uma trégua, a 
necessidade de ajuda de quem vive nas ruas 
continua. Por isso, um projeto de voluntários 
que fazem a diferença através do trabalho 
humanitário da Cruz Vermelha Brasileira 
Maranhão, leva-os as ruas da capital, 
distribuindo donativos através do projeto 
em uma noite solidária com as pessoas 
desamparadas, que por um instante se 
sentem acolhidos com um gesto de bondade.

A ação foi realizada em locais onde o fluxo de 
pessoas é maior, como na Praça Deodoro, 
Mercado Central e no bairro do João Paulo.

Foram distribuídos copos de sopa e roupas, 
para os moradores de rua que buscam 
abrigo nas calçadas e becos, foram servidos 
também, quem trabalha a noite como os 
garis e outras que passavam pelo local.
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AÇÃO SOCIAL

A Cruz Vermelha Brasileira Maranhão em 2019 realizou diversas ações sociais. Entre 
as atividades ofertadas estavam o atendimento de saúde com serviços de consulta de 
Enfermagem, Aferição de Pressão Arterial, Teste de Glicemia, Testes Rápidos ( HIV, SÍFILIS, 
HEPATITE B E C), Palestra sobre IST’S, Aplicação de flúor e Recreação com as crianças.

MARANHÃO
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MATO GROSSO

Em abril de 2019, a Cruz Vermelha Brasileira Mato Grossos realizou 
uma capacitação dos voluntários para o projeto em parceria com SBP.

Também em abril desse ano, a filial atuou na Procissão do Senhor Bom Jesus em Cuiabá. 

PROCISSÃO DO SENHOR BOM JESUS



25

MATO GROSSO DO SUL

Em outubro de 2019 o voluntariado da Cruz 
Vermelha Brasileira MS  esteve a disposição 
da sociedade civil, dando suporte a um dos 
maiores eventos de corrida do Mato Grosso 
do Sul, a Corrida Cassems Noturna 2019.

A instituição, além da oportunidade de 
atuação, recebeu diversas doações 
que foram revertidas à comunidades e 
instituições beneficentes que contribuem 
para atenuar o sofrimento humano.

CORRIDA CASSEMS NOTURNA 2019
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MINAS GERAIS

NOITE FRIA, CORAÇÃO QUENTE: CRUZ VERMELHA 
PROMOVE AÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO NAS RUAS 
DE BELO HORIZONTE
A queda nas temperaturas de Belo Horizonte 
tem assustado a população da capital e, 
segundo os termômetros, chegam a ser 
as mais agudas em 40 anos. Os 5,7 graus 
celsius registrados no último domingo (7) só 
foram mais baixos em 1979. Com isso, a Cruz 
Vermelha Brasileira – Filial Minas Gerais, 
intensificou as ações da sua campanha do 
agasalho e, na noite desta terça (9), percorreu 
algumas regiões da capital para entregar 

doações à população em situação de rua.

Os voluntários da CVB-MG levaram 
cobertores, chocolate quente, roupas de 
frio e solidariedade àqueles e aquelas que, 
infelizmente, muitas vezes não tem com o que 
se proteger. A campanha do agasalho da Cruz 
Vermelha, em 2019, tem como o tema “Não 
quero que você me esqueça neste inverno”. 
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MINAS GERAIS

CRUZ VERMELHA PROMOVE OUTUBRO ROSA 

Até o final de 2019, o Brasil deve contabilizar 59.700 casos de câncer de mama e 
registrar 59 novos diagnósticos da doença em cada 100 mil mulheres, de acordo com 
dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA). Preocupada em endossar a mensagem 
de prevenção à doença, a Coordenação da Cruz Vermelha de Governador Valadares, 
reforçou a luta contra o câncer, com apresentações culturais no shopping e praça da cidade.
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ATUAÇÃO NO CÍRIO DE NAZARÉ

PARÁ

A Cruz Vermelha Brasileira no estado do Pará, 
coordena há 38 anos os atendimentos médi-
cos do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, 
em parceria com instituições públicas e priva-
das, atende milhares de pessoas em uma das 
maiores manifestações religiosas do mundo. 
Em 2019 foram aproximadamente 769 atendi-
mentos realizados pela Cruz Vermelha no domin-
go, dia 13 de outubro, na Trasladação do Círio 
de Nazaré. Entre as ocorrências estão crianças 
encontradas, câimbras, pico hipertensivo, des-
maio, náuseas, entorse, fraturas e falta de ar.
Ao todo, cerca de 4.600 voluntários atuaram nas 
12 Romarias oficiais e em eventos relacionados 

ao Círio, como o transporte dos carros dos mila-
gres, descida da imagem, festividade Nazarena 
e show pirotécnico. O presidente Nacional da 
Cruz Vermelha Brasileira, Julio Cals, participou 
ativamente do Círio de Nazaré e destacou o tra-
balho dos voluntários no evento. “Sinto muito 
orgulho de todos os nossos voluntários que tra-
balharam no Círio, mostraram que na nossa neu-
tralidade, o que nos une aos romeiros é o amor 
e a vontade de atenuar o sofrimento humano. 
Aproveito e parabenizo os conselheiros e direto-
ria estadual da filial pela condução da missão e 
pelo acolhimento a mim neste Círio”, disse Júlio.
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PARANÁ

AÇÃO INVERNO 
A Cruz Vermelha Brasileira - Paraná esteve presente no encerramento da Ação 
Inverno 2019 – Curitiba, representando os voluntários da instituição que atuaram 
como apoio de atendimento a pessoas em situação de rua nos dias mais frios do ano.

DOAÇÕES
“Solidariedade não é doar o que sobra, é dar o que falta!” 

O Departamento da Juventude da Cruz Vermelha Brasileira - Paraná promoveu 
campanhas de doações de brinquedos e mantimentos que foram entregues as 
crianças em estado de vulnerabilidade social de Curitiba e Região Metropolitana.
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RIO DE JANEIRO

A Cruz Vermelha Brasileira Rio de 
Janeiro promoveu no ano de 2019 
mais uma Campanha do Agasalho. 
Nesse ano, a instituição contou com 
a parceria e a doação de grandes 
empresas como a Rádio FM O Dia, 
o Grupo LLE Ferragens, cerca de 
621 peças de roupas da Instituição 
Religiosa Perfect Liberty, e das 
Drogaria Pacheco e São Paulo.

CAMPANHA DO AGASALHO
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RIO DE JANEIRO

1º EXERCÍCIO SIMULADO DE RESPOSTA A DESASTRES DA REDE SALVAR

A Cruz Vermelha Brasileira - Rio de Janeiro 
esteve presente em dezembro de 2019, 
no 1º Exercício Simulado de Resposta a 
Desastres da Rede Salvar, realizado pela 
Secretaria de Estado de Defesa Civil. 

O evento teve como objetivo capacitar os 
voluntários das agências que compõem 
a Rede Salvar. A atividade aconteceu no 
Complexo de Ensino e Instrução Coronel 
Sarmento (CEICS), em Guadalupe.
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RIO GRANDE DO NORTE

SEXTA SEGURA 

A Cruz Vermelha Brasileira RN realizou a 
primeira edição de 2019 do SEXTA SEGURA 
no mês de janeiro. Esse projeto que aconteceu 
durante todo o ano, foi desenvolvido pelo 
Departamento da Juventude com o intuito de 
conscientizar e prevenir a população sobre 

IST’s (Infecções sexualmente transmissíveis) e 
DST’s (doenças sexualmente transmissíveis). A 
ação consiste na distribuição de preservativos e 
panfletos sobre a prevenção do HIV, bem como 
a orientação sobre os cuidados com as doenças. 
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PROJETO ZIKA BRASIL 

A Cruz Vermelha Brasileira RN 
realizou em 2019 diversas ações do 
PROJETO ZIKA BRASIL. O objetivo 
desta ação foi alertar as pessoas 
para a prevenção ao mosquito Aedes 
Aegypti, o transmissor da Zika, 
Chikungunya, e da Dengue. Foram 
realizadas palestra para os moradores, 
distribuição de panfletos informativos 
e repelentes para a população.  

CAPACITAÇÕES
A CVB-RN realizou diversas capacitações no 
ano de 2019. Entre elas estão a capacitação 
em suporte básico de vida para professores 
e funcionários da Escola Municipal São José, 
localizada na Vila de Ponta Negra. A filial 
representada pelo Instrutor Hennes Gentil, 
certificou em Primeiros Socorros Pediátrico 
e Petit Poti que é referência em alimentação 

infantil, prevenindo e protegendo todos 
os bebês, pais e funcionários. Além disso, 
a CVBRN CVB-RN, realizou o Curso de 
Primeiros Socorros (SBV) Suporte Básico 
de Vida na Academia da Policia Civil, 
promovendo atualização e reciclagens. 
Além dos Policiais Civis, participaram 
também Militares, ITEP e Guarda Municipal 

RIO GRANDE DO NORTE
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RIO GRANDE DO SUL

CAPACITAÇÃO
A Cruz Vermelha Brasileira RS em parceria com a Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul e com o apoio do Hospital Colônia Itapuã, realizou o curso de Direito 
Ambiental e Segurança Alimentar nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2019.
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SÃO PAULO
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SÃO PAULO



37

SÃO PAULO
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SERGIPE

JUNTOS CONTRA O MOSQUITO
No ano de 2019 a Cruz Vermelha 
Brasileira filial de Sergipe assinou um 
termo de cooperação técnica com a 
Prefeitura Municipal de Aracaju, por 
meio da Secretaria Municipal de Saúde.  
A ação faz parte do projeto “Juntos Contra o 
Mosquito”, uma parceria da SBP com a Cruz 
Vermelha Brasileira que já beneficiou mais 
de 20 mil pessoas em 7 estados do Brasil 
com doação de produtos SBP para proteção 
do mosquito Aedes Aegypti, sensibilização 

comunitária e engajamento social.  

O projeto oconteceu em Aracaju entre 
os meses de novembro e fevereiro no 
bairro Cidade Nova, em Aracaju, e tinha o 
objetivo de erradicar vetores transmissores 
da dengue, zika e febre chikungunya e 
tornar hábito a adoção de métodos de 
prevenção dessas doenças pela população.
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Adotados unanimamente pela XX Conferência Internacional da Cruz Vermelha, 
Viena - Outubro 1965

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.

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.

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.

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.

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

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.

A Cruz Vermelha é uma instituição mundial, na qual todas as Sociedades 
têm iguais direitos e dividem iguais responsabilidades e deveres, ajudando-
se mutuamente.

HUMANIDADE: 

IMPARCIALIDADE:

NEUTRALIDADE:

INDEPENDÊNCIA:

VOLUNTARIADO:

UNIDADE:

UNIVERSALIDADE:

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

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


