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PALAVRA DO PRESIDENTE

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.

Recolocar a Cruz Vermelha Brasileira em lugar de destaque nacional é 
um trabalho que também buscamos. Hoje, a instituição se firma como 
uma das principais na batalha da pandemia da COVID-19. Atualmente 
contamos com mais de 40 parceiros nessa missão que já beneficiou 
mais de 700 mil pessoas no nosso país.

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.
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A Cruz Vermelha Brasileira beneficiou, até o momento, mais de 7 milhões de 
brasileiros durante o enfrentamento à COVID-19. Abaixo, a instituição apresenta 
os números totais de todo recurso financeiro enviado aos estados no ano 
de 2020. Destinados à pessoas em situação de vulnerabilidade, distribuídos 
em: proteção individual, kits de higiene pessoal, kits de higiene coletiva, 
medicamentos, alimentos, materiais informativos e materiais de identificação 
institucional.

FINANCEIRO 2020

TOTAL FINANCEIRO
R$ 6.747.970,19
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LOGÍSTICA 2020

TOTAL 
R$ 14.872.253,05
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FEDERAÇÃO INTERNACIONAL 2020

TOTAL 
R$ 917.506,15
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ATIVIDADES E AÇÕES 
REALIZADAS PELO ÓRGÃO 

CENTRAL DA CRUZ VERMELHA 
BRASILEIRA EM 2020
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ESCRITÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL COMEÇA 
A FUNCIONAR EM BRASÍLIA 

O que era um sonho distante ganhou forma 
e um endereço na capital do Brasil. Em junho 
de 2020, o Órgão Central da Cruz Vermelha 
ganhou novo escritório em Brasília. 

Conquistado pela atual gestão, Julio Cals, 
presidente nacional da Cruz Vermelha 
Brasileira durante a inauguração da nova sede 
falou sobre o novo escritório. “Não vamos ter 
uma cerimônia formal, estamos em um país de 
dimensões continentais que precisa muito do 
nosso apoio nesse momento. A maior alegria 
virá com o apoio da sociedade na devolução 
de sorrisos aos que estão passando por uma 
situação de vulnerabilidade”, afirmou Julio Cals.

Já no novo endereço, Julio cumpriu agenda 
com o Ministro de Estado da Defesa, Fernando 
Azevedo e Silva, Deputado Federal General 
Peternelli e o Chefe de Assessoria Parlamentar 
do Ministério da Defesa, General Sarmento. 

Julio participou ainda de uma reunião com o 
Tenente – Brigadeiro Bermudez, Comandante 
da Aeronáutica, Brigadeiro Flávio, Chefe 
da Assessoria Parlamentar e de Relações 
Institucionais do Comandante da Aeronáutica e 
o Deputado Federal General Peternelli.

Entre os assuntos tratados nas reuniões, o 
presidente fortaleceu a importância do apoio 
do Governo Brasileiro na ajuda humanitária a 
diversos estados do Brasil, para o combate à 
COVID-19. 
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PRESIDENTE NACIONAL DA CRUZ 
VERMELHA VISITA FILIAIS
Julio Cals, presidente nacional da Cruz Vermelha Brasileira (CVB), começou no mês de maio 
uma série de visitas institucionais às diversas filiais espalhadas pelo país.   

A primeira filial que recebeu a delegação da CVB foi a do Ceará. Julio e sua comitiva acompanharam 
de perto o trabalho de enfrentamento à COVID-19 e as necessidades da filial nessa batalha. 

A segunda visitada foi a filial Rio Grande do Norte, na visita o presidente, transformou a filial 
em um Hub Humanitário de distribuição logística para região nordeste do país.  Essa decisão 
teve como objetivo conceder mais agilidade na distribuição de suprimentos de ajuda humanitária 
para abastecer toda essa região, diminuindo assim, custos financeiros para a Cruz Vermelha 
Brasileira que poderão ser revestidos em mais suprimentos para a batalha contra o coronavírus.

Depois foi a vez da Cruz Vermelha Brasileira - SP, no primeiro encontro com gestores de 
diversos departamentos da CVB/SP, Julio enfatizou a importância da aproximação com a filial 
e o fortalecimento de toda a equipe que está fazendo a diferença na vida das pessoas que 
precisam de ajuda. A delegação fez questão de conhecer o Hospital da Cruz Vermelha Brasileira 
– São Paulo, que suspendeu suas atividades para receber apenas pacientes com COVID-19, 
encaminhados pela rede pública.

No Rio de Janeiro, o presidente nacional e sua equipe técnica foram acompanhar as ações 
desenvolvidas pelas filiais municipais. Em visita à filial de Nova Friburgo junto do presidente 
da filial estadual, Saulo Esteves, Julio e sua comitiva promoveram um dia repleto de ajuda 
humanitária.

Em mais um dia de agenda no RJ, Cals visitou as filiais municipais de São Pedro da Aldeia e de 
São Gonçalo. Durante a ida, o prefeito de São Pedro da Aldeia, Claudio Chumbinho, agradeceu 
o trabalho da Cruz Vermelha Brasileira no município e disse que a instituição tem carta branca 
na cidade.

O presidente Victor Marcelo elogiou a iniciativa de Julio Cals em realizar essas idas às filiais 
municipais. “Estou aqui há quatro anos liderando esse grupo e para nós está sendo muito 
importante essa visita, pois concretiza todo nosso trabalho e importância da Cruz Vermelha 
Brasileira em São Pedro da Aldeia”, ressaltou Victor. 

A vereadora Bia de Guga entregou ao presidente Julio, uma Moção de Aplauso da Câmara 
Municipal de São Pedro da Aldeia em reconhecimento ao trabalho humanitário desempenhado 
pela instituição no Brasil. 

Ainda no Rio de Janeiro a comitiva da Cruz Vermelha Brasileira visitou a filial de São Gonçalo, o 
presidente Julio e sua equipe participaram de uma ação na creche Mães que Trabalham. Durante 
a ação, foram doadas cerca de 180 fraldas descartáveis, kits de higiene, garrafas de água e 
máscaras para a creche.

Julio Cals destacou a importância de alinhar as atividades promovidas por cada filial com o Órgão 
Central da Cruz Vermelha Brasileira. “Neste momento de calamidade que estamos vivendo no 
país, é importante que o trabalho seja realizado em conjunto com todas as filiais, quanto mais nos 
unirmos, mais pessoas serão beneficiadas e mais rapidamente podemos reverter esse cenário 
atual”, disse o presidente.



12

EM VISITA A SÃO PAULO, PRESIDENTE 
NACIONAL ENTREGA CESTAS BÁSICAS E 
ITENS DE HIGIENE PESSOAL EM ALDEIA 
O presidente nacional, Julio Cals, em visita 
à Filial de São Paulo, junto dos voluntários e 
colaboradores entregaram cestas básicas, 
itens de higiene pessoal, máscaras e álcool em 
gel, além de cobertores para as 260 famílias da 
aldeia Tekoa Pyau, no Pico do Jaraguá, zona 
norte de São Paulo. Na ação, também estava 
presente o presidente da filial paulista, Jorge 
Wolney Atalla Jr. Há três anos, a aldeia está na 
lista das 120 ONGs e líderes comunitários que 
recebem ajuda da  Cruz Vermelha Brasileira – 
São Paulo (CVB/SP).

A ação precisou ser rápida para que não 
houvesse aglomeração dos moradores e 
risco de contaminação do novo coronavírus. 
No local, enquanto os carros que levaram os 
produtos eram descarregados, voluntários 

distraíam as crianças curiosas pela novidade, 
com brincadeiras e distribuição de doces.

Finalizando sua visita de dois dias à sede da 
CVB/SP, Cals afirma que considera o trabalho 
realizado pela instituição acima do extraordinário. 
“O Órgão Central sente-se muito orgulhoso de 
ombreá-los nessa missão humanitária e tenho 
certeza de que o movimento internacional da 
Cruz Vermelha está muito satisfeito com esse 
trabalho em todos os estados, principalmente 
em São Paulo”.
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A Cruz Vermelha Brasileira enviou para Macapá/AP, através da Força Aérea Brasileira, são 
mais de 25 toneladas de medicamentos, álcool em gel, alimentos, sabão líquido e materiais 
que serão utilizados no combate à COVID-19.

A instituição irá cadastrar profissionais de saúde para receber EPIs, e as outras doações 
serão destinadas à população da região, após o mapeamento das necessidades locais e 
cadastramento de famílias.
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CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PROMOVE 
AÇÃO HUMANITÁRIA NO AMAPÁ
No mês de junho e com a presença do presidente nacional da Cruz 
Vermelha Brasileira, Julio Cals, a instituição promoveu a maior 
missão de ajuda humanitária no Amapá. Foram doados a milhares 
de pessoas em situação de vulnerabilidade, mais de 50 toneladas 
de materiais, entre eles, medicamentos, cestas básicas, kits de 
Equipamentos de Proteção Individual e kits de higiene bucal. Ao 
todo, mais de 120 mil pessoas foram beneficiadas pela CVB no 
estado. 

A instituição não mediu esforços para levar ajuda aqueles que 
mais precisam. Foram horas de viagem de carro e de barco para 
chegar na comunidade ribeirinha do Igarapé do Amazonas, no 
local foram entregues cestas básicas e kits de higiene da Oral-B 
para os moradores. 

Ao todo o Órgão Central da CVB doou  cerca de 800 cestas 
básicas, mais de 2200 kits de EPIS da Nestlé, mais de 210 mil 
itens de higiene bucal,  cerca de 1800 álcoois em gel, 12 mil latas 
de Sustagen e mais de 3 mil itens de higiene coletiva.

A Cruz Vermelha Brasileira esteve também no Quilombo Mel da 
Pedreira onde doou 40 cestas básicas, 40 latas de Sustagen, 
40 shampoos e 200 kits de higiene bucal da parceira Oral-B, em 
Congós, beneficiou mais de 160 famílias. A instituição ajudou ainda 
orfanatos e diversas casas de apoio do estado. 

O presidente Julio se juntou aos mais de 90 voluntários e 
acompanhou de perto todas as atividades de enfrentamento à 
COVID-19 no Amapá, sobre a missão, Julio destacou ser a mais 
emocionante de sua vida como voluntário. A instituição segue 
promovendo ações de ajuda humanitária no estado.
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AJUDA DA EMBAIXADA DA FRANÇA AO 
AMAPÁ E AMAZONAS 
Entre os projetos financiados pela embaixada da França no Brasil está a compra 
de equipamentos para hospitais de Manaus e Macapá, o transporte de pacientes 
em estado grave de áreas isoladas até unidades de saúde e a distribuição de 
medicamentos e ajuda alimentícia para as populações mais vulneráveis.

As parcerias foram firmadas com institutos, associações e a prefeitura de 
Manaus.

Financiamento da Cruz Vermelha Brasileira

Nas cidades de Manaus, Macapá e Oiapoque, a Cruz Vermelha Brasileira 
distribuirá equipamentos de proteção individual, medicamentos de primeira 
necessidade para o tratamento de pessoas afetadas pela COVID-19 e testes 
rápidos em unidades públicas de saúde. Também fornecerá ajuda alimentícia à 
população.
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CRUZ VERMELHA BRASILEIRA DOA AMBULÂNCIAS 
PARA O CEARÁ E RIO GRANDE DO NORTE
A Cruz Vermelha Brasileira segue intensamente 
no trabalho contra o coronavírus. Em uma 
parceria com a Quantum, o Órgão Central da 
CVB recebeu duas ambulâncias e doou para 
as filiais estaduais do Ceará e Rio Grande do 
Norte.

No Ceará, a cerimônia de entrega contou com 
a presença de Julio Cals, presidente nacional 
da instituição. 

Os veículos estão sendo utilizados pelas filiais 
nordestinas na continuidade das suas ações 
humanitárias de combate à COVID-19, que 
envolvem entregas de kits de EPIs, cestas 
básicas e kits de higiene para profissionais de 
saúde e pessoas em vulnerabilidade social. 

As atividades fazem parte da campanha 
“Estamos Prontos”, que já beneficiou mais de 1 
milhão de pessoas por todo o território nacional. 
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ÓRGÃO CENTRAL DA CVB ACOMPANHA ATIVIDADES 
DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NO NORTE DO 
PAÍS
O Órgão Central da Cruz Vermelha Brasileira representado pela coordenadora nacional de 
Programas Humanitários e Apoio Psicossocial, Marcelle Motta e pela coordenadora nacional 
de Educação e Saúde, Rozana Ribeiro, esteve no mês de junho na região norte do país para 
acompanhar as reuniões e atividades desenvolvidas pelas filiais locais diante da pandemia de 
COVID-19. 

Na chegada ao Pará no dia 22 de junho, a coordenação técnica participou de uma reunião com 
a presidência e os coordenadores de departamentos com o objetivo de alinhar a agenda de 
atividades e falar sobre as ações que estão sendo desenvolvidas pela filial no âmbito do novo 
coronavírus.

No dia 23, a filial do Pará realizou atividades no município de Bragança e atendeu uma comunidade 
em situação de vulnerabilidade social que vive próxima a um lixão. Cerca de 40 famílias que 
residem nessa comunidade foram atendidas com distribuição de 387 sabonetes, além disso, 
essas famílias receberam orientação em educação e saúde para fortalecer a prevenção contra a 
COVID-19. 

Na quarta-feira (24) através da campanha “Estamos Prontos” em parceria com a Central de 
Movimentos Populares – CMP, foi realizada uma ação social com entrega de cestas básicas onde 
287 famílias foram beneficiadas. A equipe técnica do OC participou das atividades durante os 
dias de visita técnica. As localidades atendidas foram: Murucutum, Piriquitaquara e Cacal. A Cruz 
Vermelha Brasileira filial do Pará tem recebido apoio da UNICEF, SEBRAE e sociedade civil, para 
dar continuidade nas ações humanitárias em outras comunidades vizinhas no município Ilha do 
Combú.

A campanha “Estamos Prontos” já beneficiou no Pará a população dos municípios de Belém, 
Soure, Bragança, Castanhal, Marapanim, Cametá, Abaetetuba, Mauá, Carapajó e Ilhas de João 
Pilatos e Combú.

Já na chegada em Manaus, no dia 25 de junho, mais uma vez, houve o alinhamento da agenda de 
ações com o presidente Julio Cals. Na sexta-feira (26) foi realizada a entrega de kits de EPI Nestlé 
e sabonetes Natura na Unidade Básica de Saúde Lourenço Borghi e na UBS Áugeas Gadelha. 

Em 27 de junho, as coordenadoras realizaram o auxílio humanitário nas comunidades indígenas 
da Etnia Mura, município de Careiro da Várzea. Foram entregues pela instituição alimentos não 
perecíveis, purificadores de água e kits de higiene para a população, além de medicamentos e kits 
de EPIs para serem utilizados pelos profissionais de saúde. Os itens também foram distribuídos 
no município de Manacapuru. Voluntários estiveram presentes para as orientações, atendimentos 
e apoio. 

Em Roraima, com a presença da coordenadora nacional de Restabelecimento de Laços 
Familiares, Tayná Rodrigues, as coordenadoras participaram de reuniões institucionais com a 
Organização Internacional Para Migrações (OIM) na terça-feira (30), na quarta-feira com o Auto 
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e encerrando a série de visitas, 
no dia 03 se reuniram com o Médico sem Fronteiras (MSF), com o Serviço Jesuíta a Migrantes e 
Refugiados (SJMR), com a Associação Voluntários para o Serviço Internacional (AVSI) e por fim 
com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). 
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CRISTO REDENTOR HOMENAGEIA CRUZ 
VERMELHA BRASILEIRA PELOS 3 MILHÕES 
DE BENEFICIADOS DURANTE A PANDEMIA 
No dia 31 de agosto, o Cristo Redentor, um 
dos maiores ícones mundiais e eleito uma das 
sete maravilhas do mundo moderno, “vestiu” o 
emblemático colete da Cruz Vermelha Brasileira, 
em comemoração à marca de 3 milhões de 
pessoas beneficiadas pela instituição no 
combate ao coronavírus em todo o país. O 
evento contou com a presença do presidente 
nacional da Cruz Vermelha Brasileira, Julio 
Cals, da diretoria nacional, do presidente da 
filial de São Paulo, representando todos os 
presidentes das filais estaduais, Jorge Wolney 
Atalla, de voluntários e do Reitor do Santuário 
Cristo Redentor, Padre Omar. As luzes do Cristo 
Redentor foram acesas por Julio Cals, Jorge 
Atalla, Gervana Teixeira, representando todos 
os mais de 60 mil voluntários da instituição e 
Padre Omar.

Durante a cerimônia, o presidente nacional 
agradeceu, emocionado, aos voluntários pela 

dedicação em atenuar o sofrimento de milhões 
de brasileiros, sobretudo em um período tão 
difícil como o da pandemia. 
“Foram os nossos voluntários que fizeram a 
ajuda humanitária chegar a quem mais precisa. 
Sou voluntário desde 2012 e, passando por 
cada estado, vi um abismo social gigantesco. 
Ao mesmo tempo, consigo enxergar os bravos 
voluntários estendendo a mão e, ali, vejo uma 
luz no fim do túnel. Tenho muito a agradecer 
a cada voluntário da Cruz Vermelha Brasileira, 
pois sem eles a nossa instituição não existiria”, 
declarou Julio Cals, que, na ocasião, também 
entregou os certificados à Equipe de Resposta 
Nacional. 

O presidente da filial de São Paulo, Jorge 
Atalla, elogiou a união da CVB com a gestão do 
Presidente Julio Cals. O trabalho da instituição 
também foi exaltado pelo Reitor do Santuário 
Cristo Redentor, Padre Omar.   
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PRESIDENTE NACIONAL DA CVB RECEBE 
CONDECORAÇÃO INTERNACIONAL 

No dia 27 de agosto, o presidente 
nacional da Cruz Vermelha Brasileira, 
Julio Cals, esteve no Consulado 
de Portugal, onde teve a honra de 
receber do Cônsul-Geral Adjunto de 
Portugal no Rio de Janeiro, João 
Marco de Deus, a medalha Cruz de 
Mérito  da Cruz Vermelha Portuguesa, 
em reconhecimento ao trabalho junto 
à Cruz Vermelha Brasileira durante a 
pandemia.

Na ocasião, ele apresentou projetos, 
como a criação de próteses 
desenvolvidas com a tecnologia 3D 
para ajudar pessoas com deficiência 
física.

“Essas medalhas são em 
reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados pela Cruz 
Vermelha Brasileira, principalmente 
na gestão de Julio Cals no trabalho de 
apoio à população brasileira durante 
a pandemia da COVID-19. Também 
é em reconhecimento ao trabalho de 
reconstrução desta instituição, que é a 
mais importante do terceiro setor, e que 
volta a ter o papel de destaque que o 
país e a sociedade precisam”, declarou 
Alfredo Duarte dos Santos, diretor da 
Associação dos Ex-Combatentes do 
Brasil (AECB) e diretor de medalhística 
da Associação Brasileira das Forças 
Internacionais de Paz da ONU.



21

Na manhã do dia 17 de agosto, o presidente nacional, Julio Cals, realizou 
a abertura da capacitação da Equipe de Resposta Nacional (ERN) 
da Cruz Vermelha Brasileira dando as boas-vindas aos voluntários 
em cerimônia na sala da presidência. A equipe foi treinada pelos 
coordenadores nacionais para atuarem a nível nacional em situações 
de emergência em qualquer lugar do país.

Janeyce Costa, integrante da ERN, destacou a importância da 
capacitação dos voluntários. “É um curso onde estamos adquirindo 
bastante conhecimento em todas as áreas, como vim para atuar na 
área de logística, acabei me identificando com outras áreas, então está 
sendo muito importante para nosso conhecimento como instituição e 
como voluntário da CVB”, disse Janeyce.

No Dia do Voluntariado, o presidente nacional entregou aos voluntários 
o uniforme e o colete que serão usados durante as atividades da ERN. 
Julio agradeceu os voluntários por toda ajuda e dedicação prestados 
à Cruz Vermelha Brasileira e os parabenizou pela data. A cerimônia 
foi emocionante e marcou o início de uma bela jornada para os 17 
voluntários participantes, que irão representar o Brasil em diversas 
missões humanitárias. 

A CVB recebeu, ao todo, mais de 100 cadastros de voluntários. Os temas 
abordados foram Formação Básica Institucional, Apoio Psicossocial, 
Gestão de Risco e Desastre, Voluntariado, Comunicação Institucional, 
Mobilização Comunitária, Restabelecimento de Laços Familiares, 
Educação e Saúde, Controle e Gestão Financeira, Captação e Projetos, 
Primeiros Socorros e Normas e Prática de Segurança. 

Na cerimônia de homenagem aos 3 milhões de brasileiros beneficiados 
pela Cruz Vermelha Brasileira, realizada no Cristo Rendentor, Julio 
entregou aos voluntários, os certificados de capacitação teórica e 
prática da Equipe de Resposta Nacional. Na ocasião, os voluntários 
representaram também, os mais de 60 mil voluntários da instituição 
espalhados pelo Brasil.  

EQUIPE DE RESPOSTA NACIONAL
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CRUZ VERMELHA BRASILEIRA E “DADOS DO 
BEM” FECHAM PARCERIA
A Cruz Vermelha Brasileira fechou parceria com o “Dados do Bem” no 
monitoramento epidemiológico contra a COVID-19. Liderado pelo Instituto 
D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR) e pela Zoox, o projeto combina inteligência 
epidemiológica e big data para acompanhamento, em tempo real, da distribuição 
da epidemia do coronavírus nos centros urbanos. Através da parceria, “Dados 
do Bem” vai alcançar mais pessoas em diferentes pontos do estado do Rio de 
Janeiro.

A iniciativa consiste na cessão gratuita da tecnologia “Dados do Bem” para a 
instituição, bem como a entrega da inteligência de dados gerada pelo aplicativo. 
Além disso, também está incluído o treinamento de profissionais para viabilizar 
a iniciativa. A CVB fica responsável por toda operação relacionada ao projeto.

O presidente nacional da Cruz Vermelha Brasileira, Julio Cals, destacou a 
importância dessa parceria no enfrentamento à COVID-19. “A Cruz Vermelha 
Brasileira através da parceria com o “Dados do Bem”, vai obter um panorama 
maior sobre as áreas mais afetadas pelo vírus e, dessa forma, poderá promover 
campanhas direcionadas ao local em maior vulnerabilidade a fim de conter o 
avanço do novo coronavírus, fazendo com que a instituição possa beneficiar 
ainda mais pessoas no país”, afirma o presidente.
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FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA 
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA

Foi lançada na Câmara dos 
Deputados, a Frente Parlamentar 
Mista em Defesa da Cruz Vermelha. 
O evento foi virtual e contou com 
a presença do presidente da Cruz 
Vermelha Brasileira, Julio Cals, dos 
presidentes das filiais estaduais 
da CVB, senadores e deputados 
federais. A frente será presidida 
pelo Capitão Wagner (PROS-CE). 
O evento foi transmitido pelo canal 
da Câmara no YouTube e aconteceu 
no dia 29 de julho.

Durante o lançamento, Julio Cals 
e o seu trabalho desenvolvido à 

frente da Cruz Vermelha Brasileira 
foram elogiados por todos que 
estavam presentes. A criação da 
Frente Parlamentar é um marco na 
história da instituição.

Associação suprapartidária

Frente parlamentar é uma 
associação de deputados de 
vários partidos para debater um 
assunto determinado. Para ser 
criada, a frente deve registrar um 
requerimento com o apoio de pelo 
menos 1/3 de membros do Poder 
Legislativo.
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PRESIDENTE JULIO CALS ASSINA TERMO 
DE COOPERAÇÃO PARA AJUDAR MULHERES 
ESCALPELADAS
Cumprindo agenda em Brasília, o presidente 
Julio Cals participou em dezembro de 2020, 
10, da solenidade alusiva ao Dia Internacional 
dos Direitos Humanos. O evento foi idealizado 
pela ministra Damares Alves e aconteceu no 
auditório do Ministério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos.

Durante o evento, foi assinado o Termo de 
Cooperação entre a Cruz Vermelha e o MMFDH 
para ajudar as mulheres escalpeladas do Norte 
brasileiro. A assinatura foi feita pelo presidente 
Julio Cals e a secretária Nacional de Políticas 
para as Mulheres, Cristiane Britto.

Em seu discurso, Cals elogiou a iniciativa da 
ministra Damares Alves e colocou os voluntários 
da CVB à disposição dos projetos humanitários 
da pasta. “A Cruz Vermelha já esteve em várias 
atividades ao lado deste ministério com muita 
honra. Quando a ministra Damares sugeriu 

ajudar as escalpeladas, eu pensei ‘nossa, 
algo que a gente nunca pensou’, ajudar a 
mulher que perde o cabelo em um acidente de 
barco no Norte do país. A ministra, com a sua 
sensibilidade, chamou a Cruz Vermelha, que tem 
em seu trabalho a parte de Apoio Psicossocial 
e principalmente os Primeiros Socorros, para 
ajudar nesta causa e nós dissemos sim de 
pronto. Coloco à disposição também os nossos 
60 mil voluntários, que são jovens, homens 
e mulheres que querem realmente mudar o 
nosso país e fazer a diferença”.

O presidente nacional da Cruz Vermelha 
Brasileira também homenageou a ministra 
Damares Alves com a medalha Cruz de 
Distinção, honraria concedida àqueles que 
contribuíram com o trabalho da Cruz Vermelha 
em amenizar o sofrimento humano.
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CRUZ VERMELHA BRASILEIRA E EMBAIXADA DO 
REINO DOS PAÍSES BAIXOS FECHAM ACORDO PARA 
AJUDAR AMAZONAS NA LUTA CONTRA A COVID-19
O presidente nacional da Cruz Vermelha 
Brasileira, Julio Cals, assinou junto ao 
Embaixador do Reino dos Países Baixos, Kees 
van Rij, o Termo de Cooperação referente 
a doação de mais de um milhão de reais da 
Embaixada do Reino dos Países Baixos à CVB. 
O recurso será destinado para ajudar o estado 
do Amazonas na luta contra à COVID-19.

O termo foi oficializado às 15h30, na Embaixada 
do Reino dos Países Baixos no Brasil, em 
Brasília, e contou com a presença do presidente 
da filial estadual do Amazonas, Mário Aníbal da 
Costa. O valor será convertido na compra de 
materiais hospitalares, EPIs, medicamentos e 
respiradores, que irão auxiliar no diagnóstico, 
prevenção e tratamento das infecções pelo 
coronavírus.

A Cruz Vermelha Brasileira também realizará 
atividades de educação e saúde voltadas para 
a prevenção e conscientização da população 
amazonense sobre a COVID-19. A ação 
contemplará oficinas de higienização das 
mãos, uso correto de máscaras, orientação 
e sensibilização acerca da doença, além de 

trabalhos sobre saúde e promoção de higiene 
pessoal. O acordo prevê o atendimento de, 
aproximadamente, 1.500 pessoas por dia, 
direta e indiretamente.

Além da capital Manaus, outras nove cidades 
serão beneficiadas com a doação: Coari, São 
Gabriel da Cachoeira, Manacapuru, Tefé, 
Humaitá, Carauari, Barcelos, Eirunepé e 
Presidente Figueiredo. O critério utilizado para 
a escolha das cidades foram os altos índices de 
casos confirmados de coronavírus, através dos 
dados atualizados da Fundação de Vigilância 
em Saúde do Amazonas.

“A Cruz Vermelha Brasileira está onde se faz 
necessária. Desta vez, o Termo de Cooperação 
assinado pela Cruz Vermelha Brasileira e 
a Embaixada do Reino dos Países Baixos 
irá beneficiar o Amazonas, um dos estados 
brasileiros que possui o maior número de casos 
confirmados de COVID-19. Esperamos que 
esta doação chegue àqueles que mais precisam 
e faça valer nosso papel na diminuição do 
sofrimento humano”, afirmou Julio Cals.
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PRESIDENTE DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA 
SE REÚNE COM MINISTRO-CHEFE NO PALÁCIO DO 
PLANALTO

O presidente nacional da Cruz Vermelha Brasileira, 
Julio Cals, reuniu-se com o General Augusto 
Heleno, Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República no 
Palácio do Planalto. Na conversa, Julio apresentou 
o trabalho que a instituição, auxiliar dos poderes 
públicos, vem desenvolvendo no país.

Durante a reunião, o presidente fez questão de 
ressaltar toda a garra e dedicação dos nossos 
milhares de voluntários, que em meio a um ano tão 
difícil pra todos, conseguiram beneficiar quase 5 
milhões de brasileiros através de diversas ações de 
ajuda humanitária em nosso Brasil.

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARTICIPA DE 
REUNIÃO COM O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
O Presidente Nacional da Cruz Vermelha 
Brasileira, Júlio Cals, participou de uma 
reunião junto ao Ministério da Educação. Na 
conversa realizada de forma virtual, estavam 
presentes além do Presidente, a Ágatha Brito, 
Chefe de Escritório, Natália Sales, Assessora 
Parlamentar, Carla Cazzadore, Assessora 
de Relações Internacionais, Victor Godoy 
– Secretário-Executivo MEC, Izabel Lima – 
Secretária de Educação Básica do MEC e Silvia 
Toledo representando o Secretário-Executivo 
Adjunto do MEC, senhor José de Castro.

A reunião foi realizada com o objetivo de 
apresentar o nosso parceiro, o Instituto 
Diplomun, criado por quatro jovens do ensino 
médio, sediados na Bahia, mas atuantes 
em nível internacional, que visa aprimorar o 
desenvolvimento intrapessoal e interpessoal 
dos alunos brasileiros, implementando o 
modelo das nações unidas e educação em 
prol da diplomacia. Além disso, propusemos a 
elaboração de uma olimpíada da diplomacia, 
tratando temáticas de história, geografia e 
geopolítica, além de parcerias ao futuro.
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TICIANE PINHEIRO É A NOVA EMBAIXADORA DA CRUZ 
VERMELHA BRASILEIRA
Em cerimônia na Cruz Vermelha Brasileira filial São 
Paulo, o presidente nacional da instituição, Julio 
Cals, nomeou a apresentadora e modelo, Ticiane 
Pinheiro, a nova Embaixadora da CVB.

Ticiane foi a madrinha da Campanha do Agasalho 
2020 da Cruz Vermelha Brasileira de São Paulo, 
na filial fez um belíssimo trabalho, hoje se junta a 
instituição a nível nacional na missão de atenuar o 
sofrimento humano.

“Dia de gratidão. Hoje fui nomeada embaixadora da 
Cruz Vermelha. Quero honrar esse título e tentar 
ajudar muitas famílias. Parabéns aos voluntários 
e obrigada a toda família da CVB por confiar em 
mim. Obrigada a minha família por sempre estar 
presente, à minha equipe e a todos que fazem 
dessa organização de ajuda humanitária ser tão 
respeitada e importante”, disse a apresentadora em 
uma postagem na sua rede social.

TRAINING OF TRAINERS NO ÓRGÃO CENTRAL DA 
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA
Nessa semana, a Cruz Vermelha Brasileira promoveu o 1º Training of Trainers de Primeiros Socorros, no 
Órgão Central da Cruz Vermelha Brasileira. O curso faz parte do Projeto Migrações e tem o objetivo de 
ensinar os instrutores de Primeiros Socorros a passarem seus conhecimentos e formarem novos instrutores, 
além de formarem novos instrutores refugiados. O Coordenador Nacional de Primeiros, Marcos Rosa, foi o 
responsável pelo curso e organizado pela da Coordenadora, Tayna Rodrigues.

Ao todo, foram 11 voluntários participantes, sendo 3 da Equipe de Resposta Nacional e dois de quatro 
estados diferentes, São Paulo, Rio Grande do Sul, Amazonas e Mato Grosso do Sul.  A capacitação durou 
5 dias e contou com a participação do Presidente Nacional, Julio Cals, da Instituição no encerramento do 
curso.
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CRUZ VERMELHA BRASILEIRA ENVIA MAIS DE 45 
TONELADAS DE MANTIMENTOS PARA RONDÔNIA
A Cruz Vermelha Brasileira chegou no estado de 
Rondônia para mais uma ação de ajuda humanitária. 
Ao todo foram 45 toneladas de mantimentos entre: 
alimentos, sabonete, álcool 70, jalecos e produtos 
da parceira VICK que serão distribuídos à população 
em situação de vulnerabilidade decorrentes da 
pandemia da COVID-19. Os donativos chegaram em 
Rondônia através de uma parceria com o Exército 
Brasileiro que ficou encarregado do transporte.

Cumprindo agenda e para falar das ações da maior 
instituição de ajuda humanitária do mundo em 
Porto Velho, Julio Cals, Presidente Nacional da 
Cruz Vermelha Brasileira, participou de algumas 
entrevistas, para SBT Rondônia, Programa 
Rondônia Urgente da TV Bandeirantes, Rádio 
Rondonia FM 93,3, Rede Record e TV Porto Velho 
no programa Sala de Opinião. 

Ainda em Rondônia, a Cruz Vermelha Brasileira 
realizou o Curso Básico de Formação Institucional 
(CBFI) na FIMCA – Faculdades Integradas Aparício 
Carvalho, em Porto Velho. O curso tem como 
objetivo capacitar novos voluntários para aturarem 
junto à maior instituição de ajuda humanitária do 
mundo.

Na atividade, foram capacitados 82 novos 
voluntários. O CBFI foi ministrado por Thiago 
Quintaneiro, Coordenador Nacional de Voluntariado; 
Kleber Maia, com Noções de Higiene e Prevenção 
em Saúde e Henrique Paião, com Logística da 
Operação.
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REUNIÃO DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA COM 
O CENTRO SÉRGIO VIEIRA DE MELLO
A Cruz Vermelha Brasileira se reuniu, por 
videoconferência, no dia 30 de outubro, com 
a economista argentina Carolina Larriera, 
cofundadora do Centro Sérgio Vieira de Mello 
(CSVM), no Escritório do Órgão Central em 
Brasília. A reunião foi feita para o alinhamento 
do Termo de Cooperação.

Estavam presentes Ágatha Brito, Chefe de 
Escritório, Carla, Assessora de Relações 
Internacionais, Natália, Assessora Parlamentar 
e Amanda, Coordenadora de Juventude.
A CVB está firmando uma parceria com o 
CSVM para a criação de um curso, que será 
realizado no Brasil. Atualmente, Carolina 
está promovendo o curso “Inside Out”, na 

Universidade de Harvard, que trabalha com 
conceitos e as diferentes perspectivas em base 
aos diversos locais, países e culturas.

Na conversa foram feitas trocas de ideias. O 
projeto será destinado aos mais jovens, visando 
o longo prazo e resultados no futuro. Serão 
trabalhados conceitos como: Construção, 
Imparcialidade, Neutralidade, Universalidade, 
Unidade, Voluntariado, Independência 
Humanidade e Conceitos de Gênero.
Também haverá atividades dinâmicas 
interativas, análise de filmes, documentos e 
tirinhas, assim como o ensino de técnicas de 
negociação e oratória.
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PRESIDENTE DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA SE 
REÚNE COM O NOVO SECRETÁRIO NACIONAL DE 
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
O presidente nacional da Cruz Vermelha 
Brasileira, Julio Cals, recebeu a visita do 
Secretário Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial, Esequiel Roque, e da Coordenadora 
Geral do Departamento de Políticas para Povos 
e Comunidades Tradicionais, Isabel Cecília 
Mendes Paredes, no escritório do Órgão 
Central, em Brasília.

Na reunião, foram debatidos os projetos já 
firmados pela CVB junto à Secretaria. Além 
disso, o novo Secretário Nacional de Promoção 

da Igualdade Racial convidou Julio para as 
atividades que serão realizadas no estado 
da Bahia, em uma comunidade quilombola 
composta por albinos, localizada na Ilha da 
Maré.

Também foram discutidas parcerias para 
o auxílio humanitário em comunidades 
tradicionais que sofreram impactos dos 
incêndios no Pantanal, assim como o termo de 
cooperação a ser consolidado entre as partes.

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA EM PARCERIA COM 
O EXÉRCITO E A AERONÁUTICA ENVIA MAIS DE 5 
TONELADAS À BELÉM
Em parceria com o Exército e a Aeronáutica Brasileira, a Cruz Vermelha Brasileira enviou para 
Belém – PA mais de 5 toneladas distribuídas entre medicamentos, materiais de higiene pessoal, 
equipamentos de proteção individual e álcool 70. Os mantimentos enviados são oriundos da 
parceria da instituição com a P&G. As ações de enfretamento da COVID-19 promovidas pela CVB 
continuam em todo o país.
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PRESIDENTE DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA SE 
REÚNE COM REPRESENTANTES DO ENGENHEIROS SEM 
FRONTEIRAS PARA FIRMAR ACORDO DE COOPERAÇÃO
O presidente nacional da Cruz Vermelha 
Brasileira, Julio Cals, recebeu a diretora-geral 
do Engenheiros Sem Fronteiras – Rio de 
Janeiro e engenheira ambiental, Ane Peixoto, 
e o colaborador voluntário e engenheiro 
naval, William Peña, para firmar um acordo 
de cooperação entre as duas instituições. Na 
reunião, Julio pôde conhecer um pouco sobre os 
projetos desenvolvidos pelo programa, como as 
ilhas flutuantes, que consistem em plantações 
feitas em uma plataforma desenvolvida com 
material sintético, capaz de tratar a água de 
forma ecológica.

Uma área de 100 m² de uma ilha flutuante é 
capaz de filtrar 100 mil litros de água por hora, 

o que pode fazer com que a Cruz Vermelha 
Brasileira consiga ajudar milhões de pessoas. 
Além disso, o presidente nacional também 
conheceu o projeto de barcos multifuncionais, 
que comportam até 80 toneladas de alimentos 
e também podem ser úteis para levar água 
potável aos que mais necessitam, atendendo 
diversas regiões do país.

Julio Cals disponibilizou o quarto andar do 
Palácio da Cruz Vermelha (RJ) para que a 
equipe do Engenheiros Sem Fronteiras – Rio 
de Janeiro desenvolva os projetos. Na próxima 
semana, as duas instituições irão somar 
forças, assinando, oficialmente, o termo de 
cooperação.
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PRESIDENTE NACIONAL DA CRUZ VERMELHA 
BRASILEIRA RECEBE MEDALHAS PELO TRABALHO 
FRENTE À INSTITUIÇÃO

No dia 27 de agosto, o presidente nacional da 
Cruz Vermelha Brasileira, Julio Cals, esteve no 
Consulado de Portugal, onde teve a honra de 
receber do Cônsul-Geral Adjunto de Portugal 
no Rio de Janeiro, João Marco de Deus, a 
medalha Cruz de Mérito da Cruz Vermelha 
Portuguesa, em reconhecimento ao trabalho 
junto à Cruz Vermelha Brasileira durante a 
pandemia. Julio também entregou três Cruzes 
de Distinção da Cruz Vermelha Brasileira para 
dignitários portugueses, para serem enviadas à 
Portugal. Na ocasião, ele apresentou projetos 
dos quais tem muito orgulho, como a criação 
de próteses desenvolvidas com a tecnologia 
3D para ajudar pessoas com deficiência física.

Ainda neste dia, Julio Cals recebeu Sylvio 
Ernesto Cocchiarella Filho, presidente da 
Associação dos Ex-Combatentes do Brasil 
(Seção Rio de Janeiro) e Alfredo Duarte 
dos Santos, diretor da Associação dos Ex-
Combatentes do Brasil (AECB) e diretor de 
medalhística da Associação Brasileira das 
Forças Internacionais de Paz da ONU. O 
presidente da CVB também foi condecorado 

com o Colar Insígnia General Bertoldo Klinger, 
da Academia de História Militar Terrestre do 
Brasil (SP), com a Medalha General Plínio 
Pitaluga, da Associação dos Ex-Combatentes 
do Brasil (Valença) e com o Colar Batalhão.

“Essas medalhas são em reconhecimento 
aos relevantes serviços prestados pela Cruz 
Vermelha, principalmente na gestão de 
Julio Cals no trabalho de apoio à população 
brasileira durante a pandemia da COVID-19. 
Também é em reconhecimento ao trabalho de 
reconstrução desta instituição, que é a mais 
importante do terceiro setor, e que volta a ter 
o papel de destaque que o país e a sociedade 
precisam”, declarou Alfredo Duarte dos Santos, 
diretor da Associação dos Ex-Combatentes 
do Brasil (AECB) e diretor de medalhística da 
Associação Brasileira das Forças Internacionais 
de Paz da ONU.
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CRUZ VERMELHA BRASILEIRA E DIPLOMUN SE REÚNEM 
PARA DEBATER FUTURAS PARCERIAS

O presidente nacional da Cruz Vermelha 
Brasileira, Julio Cals, participou de uma reunião 
virtual com a diretoria do Instituto Diplomun, 
coordenado pelos jovens Felipe Carvalho, Luiz 
Arthur Martins, Beatriz Santana e Matheus 
Lasserre. Na ocasião, foram debatidas futuras 
parcerias entre a CVB e o instituto, como os 
projetos Olimpíada Brasileira da Diplomacia, 
Diplocamp, curso de simulações, Diploclubes e 
Brasil em Harvard.

Além disso, o presidente nacional e o grupo 
trataram da possibilidade de apresentar os 
projetos da Diplomun ao Ministério da Educação, 
Secretaria Nacional da Juventude, ligado ao 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, 
e para a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), com 
o objetivo de garantir financiamento às propostas 
que buscam o desenvolvimento educacional dos 
jovens através de debates diplomáticos.

O Diplomun é um projeto educacional e 
voluntário, localizado em Salvador (BA), que 
busca garantir e democratizar o acesso às 
simulações da Organização das Nações Unidas 
ao ensino brasileiro, abrangendo o âmbito 
público e particular. O Instituto Diplomun atua 
criando medidas de incentivo e ação com custo 
baixo ou zero às comunidades. Trabalhando 
com competências como oratória, etiqueta 
e negociação, o instituto busca impactar 
positivamente a comunidade e assumir um papel 
de responsabilidade social.

MIGRANTES RECEBEM WORKSHOP DO ÓRGÃO CENTRAL 
DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA EM MATO GROSSO DO 
SUL
Dando continuidade ao Projeto Migrações, uma 
equipe do Órgão Central da Cruz Vermelha 
Brasileira esteve em Mato Grosso do Sul. A visita 
teve como objetivo analisar o cenário migratório 
no estado, realizar workshops com os migrantes 
e promover um diálogo com a filial a respeito das 
atividades desenvolvidas até o momento.

Cerca de 40 migrantes venezuelanos e haitianos 
receberam oficinas de Apoio Psicossocial, sobre 
como lidar com estresse; de Restabelecimento 

de Laços Familiares, sobre a importância da 
família e das redes de apoio e oficina de Saúde, 
sobre lavagem de mãos, utilização do álcool gel, 
manipulação e utilização de máscaras além de 
orientações sobre a COVID-19. Na oficina de 
PGI (Proteção Gênero e Inclusão), foi falado 
sobre violência doméstica e violência de gênero.

Após as oficinas, foi realizado um feedback das 
atividades do dia e dos serviços prestados pela 
Cruz Vermelha Brasileira durante o projeto. 
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EMBAIXADA DA ESPANHA SE JUNTA À CRUZ VERMELHA 
BRASILEIRA EM MISSÃO HUMANITÁRIA

Mais um grande parceiro se uniu à Cruz Vermelha 
Brasileira na maior missão de ajuda humanitária 
do país. Dessa vez, a Embaixada da Espanha, 
por intermédio do Embaixador, Fernando García 
Casas, entregou à instituição cerca de duas mil 
latas de sardinha espanhola.

O encontro do presidente nacional, Julio Cals e 
do Embaixador da Espanha, já havia acontecido 

no final de julho. Na ocasião, Fernando Garcia, 
informou a doação dos mantimentos que 
serão distribuídos a pessoas em situação de 
vulnerabilidade.

As doações da embaixada farão parte da 
campanha “Estamos Prontos” que já beneficiou 
mais de dois milhões de brasileiros no combate 
à COVID-19. 



36

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FAZ TESTES RÁPIDOS DA 
COVID-19 EM VOLUNTÁRIOS DO GABINETE DE CRISE DE 
FAVELAS CARIOCAS
A Cruz Vermelha Brasileira em parceria com 
os Dados do Bem começou a testar para 
COVID-19, voluntários das comunidades do 
Alemão, Cidade de Deus e do Jacarezinho. 
Cerca de 150 voluntários serão testados 
pela instituição.

 A instituição que tem como missão atenuar 
o sofrimento humano, está atuando no 
enfrentamento à COVID-19, e através de 
suas atividades já beneficiou mais de 2 
milhões de pessoas no Brasil.

Os voluntários que farão o teste rápido do 
novo coronavírus fazem parte do gabinete 
de crise criado para atuar na linha de 
frente do combate à COVID-19 nas favelas 
cariocas. Por dia, até 30 voluntários serão 

testados no Palácio da Cruz Vermelha 
Brasileira, no centro do Rio de Janeiro. Os 
testes acontecem de segunda a sexta-feira 
a partir das 9h.

O Presidente Nacional da Cruz Vermelha 
Brasileiras, Julio Cals, foi quem articulou 
a testagem nos voluntários, segundo ele, 
é mais uma forma da instituição atuar 
na batalha contra o coronavírus. “Esses 
voluntários, assim como os voluntários da 
Cruz Vermelha Brasileira, estão dedicando a 
sua vida por amor ao próximo. É importante 
que eles sejam cuidados pela nossa 
instituição através das testagens, para 
que possam conseguir ajudar ainda mais 
pessoas em suas comunidades”, destacou 
Julio.

MAIS DE 12 MIL PESSOAS SÃO BENEFICIADAS PELA 
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA EM RORAIMA
No final do mês de julho, a Cruz Vermelha 
Brasileira esteve no estado de Roraima 
promovendo ações de ajuda humanitária 
a pessoas em situação de vulnerabilidade 
decorrentes da pandemia do coronavírus.
 
A  delegação foi comandada pelo presidente 
nacional, Julio Cals, que também esteve 
no estado acompanhando as atividades 
da instituição no local. Ao todo, 41 
toneladas, entre alimentos, álcool em gel 
e sabonete foram doadas e beneficiaram 
aproximadamente 12 mil pessoas.

Entre os locais em que a instituição esteve 
presente estão: a Igreja de São Francisco, 
com 40 cestas básicas doadas, o Centro de 
Migrações e Direitos Humanos da Diocese 
de Roraima – CMDH com 200 cestas 
doadas, a Aldeia Ianomâmi com 250 cestas 
a Associação dos trabalhadores sem teto – 
João de Barro – 200 cestas. Acompanhados 

do presidente Julio Cals, a delegação da 
CVB também visitou o Hospital da Criança 
2 e o Hospital Geral – HGR.

A Cruz Vermelha Brasileira doou, também, 
cerca de 7 toneladas de alimentos à 
Operação Acolhida, onde é realizado a 
interiorização dos imigrantes em situação 
de vulnerabilidade, provenientes da 
Venezuela.

O Presidente Julio segue acompanhando de 
perto todas as ações da instituição pelo país. 
“Estou muito feliz por estarmos atenuando 
o sofrimento de milhões de pessoas no 
Brasil. Essa é a nossa missão. Além de 
equipamentos de proteção individual, cestas 
básicas e medicamentos, levamos muito 
amor àqueles que mais precisam. E assim 
seguiremos, ajudando ainda mais pessoas 
no nosso país”, destacou o presidente.
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MAIS DE 110 MIL ITENS SERÃO DOADOS PELA CRUZ 
VERMELHA BRASILEIRA NA BAHIA
Uma delegação do Órgão Central da Cruz 
Vermelha Brasileira está na Bahia para mais 
uma ação de combate à COVID-19. Com o 
objetivo de atenuar o sofrimento humano e 
cumprindo o seu papel de auxiliar o poder 
público, a delegação está promovendo 
ações nas cidades de Lauro Freitas, Ilhéus, 
Itabuna, Juazeiro e Barreiras. Ao todo 110 
mil itens serão distribuídos a pessoas em 
situação de vulnerabilidade no estado.

Estão sendo realizadas doações de kits de 
Equipamentos de Proteção Individual para 
a Secretaria de Saúde nos municípios de 
Ilhéus e Itabuna, doação de Sustagen em 
parceria com o instituto Ivete Sangalo, 
em Lauro de Freitas e uma parceria com 
a Secretaria de Assistência Social do 
Município de Juazeiro e Barreiras com 
doações de cestas básicas.
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PARLAMENTARES VISITAM O PALÁCIO DA CRUZ 
VERMELHA BRASILEIRA
O presidente Nacional da Cruz Vermelha 
Brasileira (CVB), Júlio Cals, recebeu no 
Palácio da Cruz Vermelha Brasileira, no Rio 
de Janeiro, parte da comitiva de deputados 
federais que compõem a Comissão Externa 
de Enfrentamento da Covid-19 da Câmara 
dos Deputados.

Durante o encontro, presidente explicou 
como a instituição tem ajudado milhões 
de brasileiros a enfrentar a pandemia e 
enalteceu a importância da Cruz Vermelha 
Brasileira como órgão auxiliar do poder 
público.

PRESIDENTE NACIONAL DA CRUZ VERMELHA 
BRASILEIRA PARTICIPA DE VISITA A FUNDAÇÃO 
OSWALDO CRUZ
O Presidente Nacional da Cruz Vermelha 
Brasileira (CVB), Júlio Cals, a convite da 
Comissão Externa do Coronavírus da 
Câmara dos Deputados, participou da visita 
a sede da Fundação Oswaldo Cruz (Bio-
Manguinhos) para conhecer a parceria entre 
a instituição brasileira com a Universidade 
de Oxford. Esse acordo vai auxiliar na 

produção da vacina contra a Covid-19.
A expectativa é que 15.2 milhões de doses, 
referentes ao primeiro lote das vacinas, 
sejam produzidas até dezembro de 2020. 
Já o segundo lote, com as 15,2 milhões de 
doses restantes, possa ser entregue em 
janeiro de 2021.
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CAMPANHA DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA CONTRA 
O CORONAVÍRUS NO ESPÍRITO SANTO DOOU MILHARES 
DE ITENS A POPULAÇÃO
Em julho, a Cruz Vermelha Brasileira, por meio 
da delegação nacional, encerrou mais uma 
etapa da campanha “Estamos Prontos” no 
Espírito Santo.  Mais de 5 toneladas de materiais 
foram enviadas a hospitais, asilos e orfanatos 
do estado. Cerca de 100 mil itens foram doados 
às pessoas em situação de vulnerabilidade.

No último dia de atividade, a instituição doou 
kits de Equipamentos de Proteção Individual 
e medicamentos ao Hospital Estadual Antônio 
Bezerra de Faria e ao Hospital Estadual de Vila 
Velha – Nilton de Barros.

O presidente do Hospital Antônio Bezerra 
de Faria, João Luiz Dornelles, destacou a 
importância do recebimento desses materiais. 
“A rede de saúde toda está com dificuldade de 
conseguir EPIs e medicações. Quando a gente 
recebe ajuda, ainda mais da Cruz Vermelha 
Brasileira, que tem uma importância mundial 
nesse processo de preocupação com o ser 
humano, é vital para nós”, disse Dornelles.
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CONVÊNIO FIRMADO COM A CRUZ VERMELHA 
BRASILEIRA BENEFICIARÁ QUEBRADEIRAS DE 
COCO NO MARANHÃO
Um convênio firmado pelo Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) e a Cruz 
Vermelha Brasileira beneficiará as quebradeiras de 
coco babaçu – grupo de mulheres que faz parte de 
comunidades extrativistas e integra os chamados 
povos e comunidades tradicionais. O documento foi 
assinado, na última sexta-feira (17), durante visita 
da ministra Damares Alves a Imperatriz (MA).

Por meio da parceria, o grupo que se organiza em 
associações, cooperativas e articulações locais 
receberão suporte e cestas básicas destinadas 
ao reforço alimentar, além de equipamentos de 
proteção individual (EPIs).

Ao se encontrar com as quebradeiras de coco, 
Damares Alves aproveitou a oportunidade para falar 
sobre os esforços do Governo Federal para atender 
às populações vulneráveis durante a pandemia de 

Covid-19. Ela também comentou um pouco sobre o 
trabalho que tem sido realizado pelo MMFDH junto 
aos povos e comunidades tradicionais.
“É uma grande honra estar aqui e poder cuidar 
dessas mulheres. É uma comunidade tradicional que 
é muito especial no meu coração. Nós queríamos 
trazer muito mais, mas é apenas o início dessa 
parceria, que vai garantir pelo menos a comida para 
as suas famílias”, disse.

A ministra anunciou, ainda, que já iniciou tratativas 
com membros do Poder Legislativo para a 
implementação de casas de costura para receber 
as quebradeiras de coco.
No encontro, também estavam presentes a 
secretária nacional de promoção da igualdade 
racial, Sandra Terena, e o secretário nacional dos 
direitos da criança e do adolescente, Maurício 
Cunha.
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ÓRGÃO CENTRAL DA CRUZ VERMELHA 
BRASILEIRA ACOMPANHA ATIVIDADES DE 
COMBATE AO CORONAVÍRUS NO NORTE DO PAÍS
Órgão Central da Cruz Vermelha Brasileira 
representado pela coordenadora nacional de 
Programas Humanitários e Apoio Psicossocial, 
Marcelle Motta e pela coordenadora nacional de 
Educação e Saúde, Rozana Ribeiro, esteve no mês 
de junho na região norte do país para acompanhar 
as reuniões e atividades desenvolvidas pelas filiais 
locais diante da pandemia de COVID-19.

Na chegada ao Pará no dia 22 de junho, a 
coordenação técnica participou de uma reunião com 
a presidência e os coordenadores de departamentos 
com o objetivo de alinhar a agenda de atividades e 
falar sobre as ações que estão sendo desenvolvidas 
pela filial no âmbito do novo coronavírus.

No dia 23, a filial do Pará realizou atividades no 
município de Bragança e atendeu uma comunidade 
em situação de vulnerabilidade social que vive 
próxima a um lixão. Cerca de 40 famílias que 
residem nessa comunidade foram atendidas com 
distribuição de 387 sabonetes, além disso, essas 
famílias receberam orientação em educação e saúde 
para fortalecer a prevenção contra a COVID-19.

Na quarta-feira (24), através da campanha 
“Estamos Prontos” em parceria com a Central 
de Movimentos Populares – CMP, foi realizada 
uma ação social com entrega de cestas básicas 
onde 287 famílias foram beneficiadas. A equipe 
técnica do OC participou das atividades durante 
os dias de visita técnica. As localidades atendidas 
foram: Murucutum, Piriquitaquara e Cacal. A Cruz 
Vermelha Brasileira filial do Pará tem recebido 
apoio da UNICEF, SEBRAE e sociedade civil, para 
dar continuidade nas ações humanitárias em outras 
comunidades vizinhas no município Ilha do Combú.

A campanha “Estamos Prontos” já beneficiou 
no Pará a população dos municípios de Belém, 
Soure, Bragança, Castanhal, Marapanim, Cametá, 
Abaetetuba, Mauá, Carapajó e Ilhas de João Pilatos 
e Combú.

Já na chegada em Manaus, no dia 25 de junho, 
mais uma vez, houve o alinhamento da agenda de 
ações com o presidente Julio Cals. Na sexta-feira 
(26) foi realizada a entrega de kits de EPI Nestlé 
e sabonetes Natura na Unidade Básica de Saúde 
Lourenço Borghi e na UBS Áugeas Gadelha.

Em 27 de junho, as coordenadoras realizaram o 
auxílio humanitário nas comunidades indígenas da 
Etnia Mura, município de Careiro da Várzea. Foram 
entregues pela instituição alimentos não perecíveis, 
purificadores de água e kits de higiene para a 
população, além de medicamentos e kits de EPIs 
para serem utilizados pelos profissionais de saúde. 
Os itens também foram distribuídos no município de 
Manacapuru. Voluntários estiveram presentes para 
as orientações, atendimentos e apoio.

Em Roraima, com a presença da coordenadora 
nacional de Restabelecimento de Laços Familiares, 
Tayná Rodrigues, as coordenadoras participaram 
de reuniões institucionais com a Organização 
Internacional Para Migrações (OIM) na terça-feira 
(30), na quarta-feira com o Auto Comissariado das 
Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e 
encerrando a série de visitas, no dia 03 se reuniram 
com o Médico sem Fronteiras (MSF), com o Serviço 
Jesuíta a Migrantes e Refugiados (SJMR), com a 
Associação Voluntários para o Serviço Internacional 
(AVSI) e por fim com a Organização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS).
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CRUZ VERMELHA BRASILEIRA ENVIA MAIS DE 
20 TONELADAS DE MATERIAIS PARA AMAZONAS, 
MARANHÃO E PARÁ
O Órgão Central da Cruz Vermelha Brasileira 
vem contribuindo com as filiais nas ações 
dedicadas ao combate à COVID-19. Dando 
continuidade as ações da campanha 
“Estamos Prontos”, a instituição em parceria 
com a Associação de Veteranos do Corpo de 
Fuzileiro Navais (AVCFN), realizou, no início 
do mês de julho, o carregamento com mais 
de 20 toneladas de materiais para Amazonas, 
Maranhão e Pará, onde cada estado recebeu 
aproximadamente 7 toneladas.

Entre os produtos estão itens de higiene, 
kits de EPIs (Equipamentos de Proteção 

Individual) e remédios. Todos os itens estão 
destinados às atividades da instituição contra 
a COVID-19 que irão beneficiar profissionais e 
pessoas em vulnerabilidade social. 

O envio desses materiais faz parte da 
campanha “Estamos Prontos” que já ajudou 
mais de 1 milhão de pessoas pelo país. 

A instituição agradece o apoio do Governo 
Brasileiro, em especial, a Associação de 
Veteranos do Corpo de Fuzileiro Navais no 
apoio ao transporte dos materiais que serão 
distribuídos para as populações vulneráveis.   
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Voluntários da Cruz Vermelha Brasileira e soldados 
do Comando Conjunto Leste trabalharam na 
logística e carregamento de mais de 27 toneladas 
de materiais que foram destinados à região nordeste 
do país.

O carregamento aconteceu na sede da Cruz 
Vermelha Brasileira, no Rio de Janeiro e saíram 
do Estabelecimento Central de Transportes (ECT) 
cerca de 3 caminhões que tem como destino o 
nordeste do Brasil.

Entre os produtos que serão entregues na região 
estão alimentos, remédios, folders institucionais e 
itens de higiene. A ação da Cruz Vermelha Brasileira 
é a continuação da campanha “Estamos Prontos” 
da CVB tem como objetivo atender pessoas em 
situação de vulnerabilidade durante a pandemia da 
COVID-19.

O secretário Geral da Cruz Vermelha Brasileira 
acompanhou a saída da frota do exército e destacou 
a importância dessas ações da instituição. “Hoje 
em parceria com o exército enviamos cerca de 
27 toneladas para estados nordestinos, esses 
produtos que serão entregues fazem parte da 
campanha da CVB que já beneficiou cerca de 300 
mil pessoas pelo Brasil e irá beneficiar ainda mais”, 
disse Ricardo.

Julio Cals, presidente nacional da instituição 
ressaltou o trabalho árduo dos voluntários no 
combate à COVID-19. “Nosso voluntariado está 
fazendo um excelente trabalho, eles estão se 
dedicando dia e noite para ajudar o próximo. Tenho 
muito orgulho da dedicação do nosso time que faz 
a Cruz Vermelha Brasileira ser mais forte a cada 
minuto”, conclui o presidente.

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA ENVIA 27 
TONELADAS DE MATERIAIS PARA O NORDESTE NO 
ENFRENTAMENTO À COVID-19

FORTALECIMENTO TÉCNICO DA SOCIEDADE 
NACIONAL
Com o intuito de fortalecer ainda mais os 
departamentos nacionais, o presidente nacional da 
Cruz Vermelha Brasileira, Julio Cals, fez a entrega 
de seis notebooks a sua equipe técnica.

Com a alta demanda por conta do combate ao 
novo coronavírus, os equipamentos servirão para o 
deslocamento das equipes para acompanhamento 
das filiais, agilidade no envio dos relatórios, reuniões 
com as equipes de campo e produção de conteúdo.

“Ter uma equipe capacitada, com novas 
ferramentas de trabalho, agiliza o nosso processo 
de compreensão do cenário atual. Nossa gestão 
segue investindo cada vez mais na equipe técnica, 
que já é muito respeitada perante ao Movimento 
Internacional da Cruz Vermelha”, afirma Julio Cals.
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O presidente da Cruz Vermelha Brasileira, Julio Cals, e o coordenador nacional de Emergências e 
Desastres da instituição, Luis Awazu, foram homenageados, no último sábado (23), pela Associação 
Brasileira das Forças Internacionais de Paz (ABFIP). Ambos receberam das mãos do presidente 
da ABFIP, Walter Mello de Vargas, a medalha de Valor Humanitário da heroína brasileira, Major 
Elza Cansanção Medeiros, enfermeira que atuou pela Cruz Vermelha durante a segunda guerra 
mundial.

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA É HOMENAGEADA 
PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FORÇAS 
INTERNACIONAIS DE PAZ
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Para que as atividades pudessem ser fechadas até o fim do janeiro, estabeleceu-
se duas idas ao Amapá: uma em dezembro e outra em janeiro. A de dezembro foi 
realizada (sendo previsto uma semana para Macapá e uma semana para Oiapoque) 
e os seus objetivos foram parcialmente alcançados. Estava previsto para essa 
primeira ida a realização de uma semana de testagem da população, participando 
desse processo voluntários da CVB e técnicos do SESC e SENAI. Como houve uma 
demora na revisão e assinatura do acordo de cooperação com o Sesc e no termo 
de aplicação de testagem, além do fato do período dessa primeira ida da equipe do 
Órgão Central ter ocorrido em um período de eleições, a testagem só pôde iniciar no 
dia 11 de dezembro e seguiram ocorrendo até março de 2021.

A operação de 2020 permitiu que o Projeto Embaixada da França no estado pudesse 
caminhar para sua finalização em Macapá, e iniciar as atividades previstas para o 
Oiapoque após um período de um mês e meio de articulação com autoridades e 
instituições locais desde a visita técnica realizada no meio do ano. Um plano de ação 
e um cronograma foram elaborados.

A equipe do Órgão Central junto com a coordenação local realizou a montagem de 
mais de 12 mil kits de proteção e de sustagem, vicks e oral b.

Houve a entrega dos kits de Sustagem, Vick e Oral b para adultos e kits colgate em 
Macapá, beneficiou mais de 2.300 pessoas nos locais do Araxá e Mucajá. 
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A ida em dezembro de 2020 iniciou as testagens em Macapá em parceria com o 
SESC. Na primeira ação, a equipe do Órgão Central estava lá acompanhando.

TESTAGEM RÁPIDA PARA COVID
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Dentre as atividades prioritárias da filial, 
encontramos as ações de Educação em Saúde, 
como orientações sobre a lavagem das mãos, 
o uso correto da máscara com orientação de 
descarte, a etiqueta respiratória informações 
sobre as unidades de saúde e afins (todas 
relacionadas à pandemia de coronavírus. Já no 
que tange ao contexto comum, podemos citar 
a importância das orientações acerca da saúde 
do homem, da saúde da mulher, da saúde do 
idoso e da saúde da criança. Sobre a educação 
ambiental e demais atividades previstas em 
GRD, as ações da CVBAM consistem em 
orientações sobre maneiras de purificar água, 
acerca do saneamento básico e do descarte 
correto do lixo, bem como atividades educativas 
com crianças, buscando a conscientização 
acerca do meio ambiente e da prevenção de 
doenças advindas da poluição.

Quando tratamos de Primeiros Socorros, há três 
vertentes relacionadas ao ensino e formação 
de socorristas, quais sejam os Primeiros 
Socorros Comunitários – direcionados para o 
fortalecimento da resiliência das comunidades 
e a educação e formação da população a fim 

de mitigar principalmente acidentes domésticos 
e aqueles que ocorrem em comunidade –; os 
Primeiros Socorros Institucionais – direcionados 
para a formação básica de todo e qualquer 
voluntário da Cruz Vermelha, inclusive os 
cargos de gestão –; e os Primeiros Socorros 
Comerciais que é uma das formas de arrecadar 
recurso para o desenvolvimento das atividades 
da filial.

Também dispomos das atividades de orientação 
jurídica nos âmbitos do direito de família, 
direito trabalhista e direito previdenciário, 
além de ações relacionadas ao serviço social, 
como o diagnóstico social, o atendimento 
social; o repasse de gêneros alimentícios, de 
equipamentos de saúde e afins. Já as ações 
de saúde propriamente ditas consistem na 
avaliação clínica (todas as áreas, conforme as 
gerências), a assistência primária, secundária e 
terciária, o atendimento cirúrgico, o atendimento 
psicológico, considerando a importância 
da saúde mental em termos de educação, 
atendimento emergencial e psicoterapia, além 
de ações de nutrição (educação, atendimento 
clínico e afins).
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IA A Cruz Vermelha Brasileira - Brasília realizou durante o ano de 2020 ações como: distribuição 

de cestas básicas, doação de epi’s para profissionais de saúde, doação de alimentos, 
campnahas de vacinação, testes rápido de covid-19 entre outras atividades. Tendo mais de 
29 mil beneficaidos durante o ano.
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Mais de 6 mil vacinas aplicadas 
em todo o estado.

TESTE RÁPIDO COVID-19

Mais de 17 mil testes realizados 
em todo o estado.
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Á A Cruz Vermelha Brasileira Filial Ceará realizou durante o ano de 2020 ações como: 
distribuição de cestas básicas, formação de voluntários,  apresentação do planejamento 
2020, doação de epi’s para profissionais de saúde, desinfecção em ambientes públicos, 
capacitação psicosocial, doação de alimentos, sopão solidário, campanha de prevenção ao 
novo coronavírus, drive thru entre outras atividades.



57

MATO 
GROSSO 
DO SUL



58

M
AT

O 
GR

OS
SO

 D
O 

SU
L

Realizamos mensalmente uma ação noturna através de atividades in lococom profissionais 
do sexo, ofertamos escuta qualificada, orientação em saúde e apoio psicossocial além 
de doações de kit de higiene (higiene bucal, lâmina de barbear, álcool em gel, shampoo, 
preservativos masculinos, lubrificantes e panfletos informativos, sobre o COVID-19 e a 
instituição), quando há necessidade ofertamos atendimento na sede com encaminhamentos 
necessários do setor social, além de cesta básica emergencial (fruto de uma parceria com 
um empresário do munícipio de Campo Grande, que está financiando este benefício). Estão 
envolvidos nesse Projetos as Coordenações de Programas Humanitários, Educação e 
Saúde, Apoio Psicossocial, Doações e Comunicação.

PROJETO PROFISSIONAIS DO SEXO

AJUDA HUMANITÁRIA

Foram feitas doações para moradores de ruas, indígenas, e instituições parceiras, foram 
doados: kits de Higiene Pessoal (Shampoo, creme dental, escova dental, lamina de barbear 
e sabonete)Produtos de Limpeza (Sabão líquido), Alimentos, Roupas e Abrigos. Estão 
envolvidos nesse Projetos as Coordenações de Programas Humanitários, Educação e 
Saúde, Apoio Psicossocial, Logistica e Comunicação.
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- Cursos in Company (empresas), e estabelecimentos de Ensino, com foco nas medidas 
de Biossegurança.
- Grupos de estudo: Instrutores e voluntários, são treinados para multiplicar as medidas 
de biossegurança nas ações e capacitações de educação e saúde.
- Ações: Em todas as ações são repassadas as medidas protetivas de biossegurança 
e técnicas de prevenção, juntamente com os demais departamentos da filial.
- Distribuição de Kit de EPI´s para as secretarias de saúde da capital e interior do 
estado.
- Distribuição de Kits de medicamentos sendo eles: (VICK VAPORUB, VICK Pyrena, 
VICK Charope, VICK Drops, VICK Inalador).
- Atuação nas barreiras sanitária, em parceria com SECRETARIA DA SAÚDE de Campo 
grande MS, realizando aferição de temperatura, aplicação de testes rápidos e informativos 
de prevenção e biossegurança.

Estão envolvidos nesse Projetos as Coordenações de Programas Humanitários, Educação 
e Saúde, Apoio Psicossocial, Doações e Comunicação.
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PROJETO IMIGRANTES

O projeto imigrante, tem se fortalecido através dos meses, principalmente com imigrantes 
em situação de vulnerabilidade, sendo que na primeira fase do projeto, atendemos cerca 
de 1.000 imigrantes com diversos serviços humanitários, sendo eles (kit de alimentos, 
kit de higiene, apoio psicossocial, orientação jurídica, orientação em saúde, prevenção a 
violência, e encaminhamento para o mercado de trabalho). No momento para segunda fase 
do projeto devido ao bom trabalho realizado aos imigrantes, e a Cruz Vermelha assume 
então, o movimento de articulação em rede, de ajuda aos imigrantes.Por tanto, temos agora 
parcerias firmadas, termos de cooperação com algumas instituições, sendo elas: Pastoral 
do Imigrante, Cáritas Diocesana de Dourados, UFGD Catedral Sergio Vieira de Melo/
OIM, UFMS Catedral Sergio Vieira de Melo/OIM, Fraternidade Sem Fronteiras, UEMS- 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (Projeto UEMS Acolhe), UCDB 
(Projeto Cidadania Sem Fronteiras), CERMA – COMITÊ ESTADUAL DE REFUGIADOS 
MIGRANTES E APÁTRIDAS, ASSOCIAÇÃO DOS VENEZUELANOS MATO GROSSO DO 
SUL, ASSOCIAÇÃO DOS HAITIANOS MATO GROSSO DO SUL, LBV, Ministério Público 
Estadual e Da União.Estão envolvidos nesse Projetos as Coordenações de Programas 
Humanitários, Educação e Saúde, Apoio Psicossocial, Doações e Comunicação.
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AÇÃO SBP – JUNTOS CONTRA O MOSQUITO - BRUMADINHO

Ação realizada em 18 de janeiro de 2020 
em dois distritos da cidade de Brumadinho. 
Entrega de kits de proteção contra o Aedes 
Aegy´ti, material informativo e cadastro de 
famílias no aplicativo ODK

AÇÃO DE ACOLHIMENTO A MIGRANTES 

Duas atividades em 2020, realizadas  
em 11 de janeiro e 13 de fevereiro, 
atendendo a mais de setenta migrantes 
da Venezuela, em parceria com o Exército 
Brasileiro e a Operação Acolhida. A CVB-
MG disponibilizou estadia emergencial, 
alimentação e atendimento social às 
famílias  
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Monitoramento do Curso Cuidador de Idosos: 514 telemonitoramentos
Monitoramento do Grupo Aconchego: 466  telemonitoramentos 
Encaminhamentos Psicossocial da CVB-MG: 32  usuários (as) dos programas do Serviço 
Social 
Encaminhamentos Externos: 17 famílias encaminhadas à Rede Socioassistencial 
Análise Socioeconômica do Voluntariado: 148 anamneses sociais realizadas
Intervenção Social: 2 intervenções com adolescentes do Programa Ação Jovem
Envio de material educativo para o Grupo Aconchego: 70 envelopes encaminhados
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Pelo segundo ano consecutivo, a CVB-MG arrecadou e distribuiu roupas íntimas, produtos 
de higiene e beleza a mulheres em situação de rua. A campanha foi realizada no início de 
março, mês da mulher.

CAMPANHA AMOR PALAVRA ÍNTIMA

CAMPANHA AMOR PALAVRA ÍNTIMA

Durante as ações de resposta à pandemia da Covid-19, a CVB-MG desenvolveu um 
sabonete educativo para as crianças, de forma a promover a higiene constante das mãos 
e a saúde de forma lúdica.

CAMPANHA AMOR PALAVRA ÍNTIMA

O departamento de Psicologia da CVB-
MG desenvolveu projeto de atendimento 
e escuta emergencial telefônica para 
profissionais da linha de frente do combate 
à Covid-19, funcionários e voluntários 
da Cruz Vermelha e públicos vulneráveis 
diante da doença.



64

PARÁ
PA

RÁ



65

PA
RÁ

CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR 

Em 2020, a Cruz Vermelha Brasileira Pará realizou no dia 17 de fevereiro o Curso de 
Atendimento pré hospitalar com os nossos voluntários em parceria com o GRATEM.

DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS NAS RUAS DE BELÉM

APOIO E ATENDIMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS A FESTA DE 
CARNAVAL BAILINHO DA ESTAÇÃO
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CURSO DE FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS EFETIVOS E 
PRIMEIROS SOCORROS

HIGIENIZAÇÃO 

A Cruz Vermelha Brasileira Pará 
também realizou higienização na sede 
da Arcipreste.

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE  

A Cruz Vermelha Brasileira Pará em 
parceria com o Supermercado Assaí 
distribuiu material de Higiene, em prol 
de combater o novo coronavírus.
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CURSO E TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS AOS 
CADETES DO EXÉRCITO

Em parceria com a Academia de 
Formação de soldados, realizamos 
curso e treinamento de primeiros 
socorros aos cadetes do Exército. 

CÍRIO DE NAZARÉ DE 2020

Em  apoio a diretoria da festa 
de Nazaré, e com convocação 
da Prefeitura de Belém, fomos 
convocados a prestar nossos 
atendimentos aos romeiros que 
viessem participar do Círio de Nazaré 
de 2020, Círio este onde não houve 
procissões. Nossos Voluntários 
atenderam de forma volante com 
mochilas kits e sem postos físicos. 

CAMPANHA DE SANGUE COM VOLUNTÁRIOS

Em parceria com o Banco de 
sangue do Estado Hemopa, 
realizamos campanha de sangue 
com os nossos voluntários 
utilizando nosso código de 
doação 205, e em prol do nosso 
projeto clube 25 que tem meta 
de convocar 25 voluntários para 
realizar doações de sangue por 
mês. 
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CURITIBA

A Cruz Vermelha Brasileira-Paraná está em campanha para arrecadar doações de alimentos 
não perecíveis e material de higiene/limpeza que serão destinados às pessoas que estão 
passando dificuldades devido ao período de quarentena e isolamento.

PARCERIA GLP X CRUZ VERMELHA DO BRASIL JUNTOS 
FAZENDO A DIFERENÇA

A Grande Loja do Paraná nos dias 22, 27 e 28 de maio de 2020 promoveu a entrega das 
arrecadações realizadas no Projeto GLP x Cruz Vermelha Paraná, “JUNTAS FAZENDO A 
DIFERENÇA”, para as unidades nas cidades de Londrina e Curitiba, estando programado 
a entrega para Unidade Castro na primeira semana de junho.
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Durante o período de pandemia da COVID-19 a Cruz Vermelha Brasileira Filial do Paraná, 
em Curitiba, entregou doações de cestas básicas e material de higiene e limpeza, para 
quem precisava. As famílias realizaram o cadastro por ligações informando nome, endereço 
bairro e telefone, os voluntários realizavam o roteiro e entregavam diariamente nas casas 
das pessoas para que não houvesse aglomeração e exposição das famílias, ao todo foram 
entregues para as famílias em situação de vulnerabilidade social de Curitiba e região 
metropolitana 425 cestas até o mês de Agosto de 2020.

ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS E KITS DE HIGIENE E PREVENÇÃO

A Cruz Vermelha Brasileira Filial Paraná cumprindo a missão da Instituição, realizou a 
entrega de doações para pessoas em vulnerabilidade social durante o período da pandemia 
de COVID-19.
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A Cruz Vermelha Brasileira Filial Paraná, realizou a entrega de doações para quem precisa 
durante o período da pandemia de COVID-19. Foram recebidas pelo Órgão Central materiais 
a serem entregues as pessoas em vulnerabilidade social e profissionais de saúde, foram 
confeccionados 500 kits contendo: 01 pasta de dente, 01 escova de dente, 01 álcool gel 
nivea e/ou boticário e/ou shampoo pantene, drops um de cada sabor e 01 folder COVID-19.

ENTREGA DE REFEIÇÃO DURANTE PANDEMIA

Cumprindo a missão da Instituição, a CVB-PR realizou a entrega de de marmitas aos 
caminhoneiros. A distribuição foi feita na PR-986, no contorno de Rolândia, em frente ao 
posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que prestou apoio à operação com as medidas 
de isolamento para contenção do coronavírus. Os voluntários da Cruz Vermelha de Londrina 
ao todo foram entregues 1.522 marmitex.
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A Filial Rio Grande do Norte em apoio ao 
Governo do Estado do RN, disponibilizou 
tanto a sede como os profissionais 
voluntários em saúde para vacinação em 
idosos do grupo de risco!

O objetivo da Filial foi melhorar a situação 
das pessoas mais vulneráveis, ou seja, 
aquelas que encontram-se expostas às 
situações que ameaçam sua sobrevivência 
ou sua capacidade de viver com o mínimo 
de segurança social, econômica e dignidade 
humana.

A Filial Rio Grande do Norte em apoio ao Governo do Estado do RN, disponibilizou os 
profissionais voluntários em saúde para vacinação em idosos do grupo de risco no Ginásio 
Nélio Dias.

ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS 
ACOMETIDAS PELA FALTA DE RECURSOS
A CVB-RN representada pelo seu Presidente 
Kelyson Montenegro e os Coordenadores 
Estaduais do Voluntariado (Paulo Eduardo) 
e do Primeiros Socorros (Danilo Magalhães), 
estiveram na tarde do dia 28 de Março, na 
vila de Ponta Negra zona sul de Natal, local 
tradicionalmente habitados por pescadores 
e rendeiras.

Os voluntários realizaram entrega de 
cestas básicas a famílias acometidas 
pela falta de recursos, famílias estas, que 
estão impossibilitada de trabalhar devido a 
pandemia COVID-19, que impôs as mesmas 
a adotarem um regime de quarentena 
que assola todo o planeta. Boa parte da 
população da Vila vive do que a praia pode 
oferecer.
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BARREIRAS SANITÁRIAS

Os voluntários da Cruz Vermelha Filial RN (escritório Mossoró) auxiliaram no combate ao 
Covid-19 através de barreiras sanitárias implantadas na segunda maior cidade do RN. A 
equipe atuou no serviço de prevenção, orientação e não disseminação da COVID-19.
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A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, em parceria com a Cruz Vermelha Brasileira RN, está 
realizando desinfecção de várias unidades policiais. A medida visa diminuir a propagação 
da covid-19 entre os policiais e a população que procura os serviços das delegacias. Além 
das desinfecções, a Polícia Civil distribuiu Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para 
os policiais civis e disponibilizou álcool 70% em gel e outros insumos que possibilitem uma 
higienização dos ambientes de trabalho de maneira mais efetiva.

A Cruz Vermelha Brasileira RN continua a 
campanha de desinfecção nas delegacias 
da Polícia Civil do Estado. O Complexo 
de Delegacias Especializadas (CODEPC), 
localizada na Av. Ayrton Senna, 3134, 
no bairro de Neópolis em Natal, foi a 
unidade contemplada para a realização do 
procedimento no dia de hoje. Onde todo o 
material utilizado pelos voluntários da CVB-
RN na execução do processo de limpeza e 
desinfecção do espaço foram doados pela 
empresa Qlimpo.

A Qlimpo, empresa parceira da CVB-RN, 
está fornecendo todo o material necessário 
para a realização das desinfecções dos 
espaços públicos. Medida necessária para 
a instituição conseguir cumprir sua missão 
de força auxiliar do poder publico.
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No ano de 2020, devido a pandemia mundial do COVID-19 a filial RS foi convidada a 
participar de um projeto da Federação Internacional da Cruz Vermelha (FICV) em parceria 
com o Órgão Central, chamado “Chamamento Migração 2020”.

Neste, a FICV enviou o total de 900 cestas básicas e 900 kits de higiene pessoal para a 
Filial RS para a mesma distribuir a migrantes em Porto Alegre e região metropolitana. Além 
dessas distribuições, o projeto contou com Apoio Psicossocial (APS); Reestabelecimento 
de Laços Familiares (RLF); Educação e Saúde e Proteção, Gênero e Inclusão (PGI). Por 
fim, o “Chamamento Migração 2020” ofereceu atendimento a migrantes via WhatsApp for 
Business, com apoio jurídico, questões relacionadas a trabalho e identificação de outras 
necessidades. Esta ferramenta beneficiou cerca de 30 migrantes no ano de 2020 e a mesma 
segue em funcionamento. Ou seja, somente este projeto beneficiou cerca de 3630 pessoas 
migrantes em 2020.

Para além do projeto, houve atendimentos sobre questões jurídicas e atendimentos 
psicológicos. Então no ano de 2020 o departamento de Migrantes beneficiou cerca de 3680 
migrantes.

CRIAÇÃO PROJETO ARTE E CRIATIVIDADE NA 
ADOLESCÊNCIA
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ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO 
AMBIENTE 2020

ATIVIDADES EXECUTADAS PELO DEPARTAMENTO 
DE IDOSOS
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como: distribuição de cestas básicas, kits de higiene pessoal, panfletos educativos entre 
outras atividades.
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Nos dois primeiros meses do ano de 2020 foram realizadas palestras sobre A Lei Lucas (PS) 
em 04 escolas da Rede particular de ensino de Florianópolis –SC , atendendo professores  
e demais funcionários que atuam  nas unidades   com alunos dos anos iniciais.
 
Em  março , na sede da Cruz Vermelha de SC, deu inicio o curso de APH,  que logo após  o 
dia 16/03/2020 foi suspenso devido ao decreto estadual  e municipal de SC Devido ao início 
da Pandemia.

CURSOS OFERTADOS

ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
No ano de 2020 a filial dedicou efetivamente suas ações no atendimento às famílias em 
situação de vulnerabilidade social que sofreram ainda mais com a pandemia. Assim, 
realizamos inúmeras ações de doação de EPIS, cestas básicas, materiais de higiene e outros. 
 
TOTAL BENEFICIADO: cerca de 15 mil
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O RELATÓRIO DE RESULTADOS – PROJETOS SOCIAIS 
CAMPANHA COVID-19
A Campanha Covid-19 teve início no dia 5 de abril de 2020, diante da gravidade 
das condições da população em situação de vulnerabilidade, a equipe de 
Projetos Sociais e Voluntariado se mobilizo em diversas ações para prevenir 
que a pandemia pudesse afetar ainda mais as pessoas que mais sofrem com o 
impacto negativo na economia e na sociedade como um todo.

As ações realizadas foram:

(1) Distribuição de cestas básicas, kits de higiene e limpeza, kits de máscara e 
EPIs.
(2) Distribuição de água potável e kit de prevenção a arboviroses.
(3) Atividades de prevenção e treinamento.
(4) Campanha do Agasalho 2020.
(5) Atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade na região.
(6) Atendimento à população migrante e refugiada.
(7) Atendimento às famílias de pessoas desaparecidas.
(8) Parceria com a Secretaria de Relações Exteriores para envio de doações 
ao Líbano.

PROGRAMA CIDADE SOLIDÁRIA

(Resultados referentes ao período de 08 
de abril a 23 de dezembro de 2020 (168 
dias úteis de operação)

Cestas básicas: 867.955

Kits de higiene e limpeza: 408.259

Kits de máscara: 430.960

Kits de livros: 11.619

Total de pessoas beneficiadas: 3.471.820
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DOAÇÕES CRUZ VERMELHA DE SÃO PAULO
(Resultados referentes ao período de 04 de 
Abril a 23 de dezembro de 2020)

Cestas básicas: 14.785

Kits de higiene e limpeza: 42.429

Kits de máscara: 35.868

Cobertores: 2.462

Total de pessoas beneficiadas: 169.716

BRASILÂNDIA
(O projeto teve início em jul/2020 e foi encerrado 
em ago/2020)

Parceria com o Órgão Central e a RB

Kits de arboviroses: 12.500

Galões de água potável: 37.500

Total de famílias atendidas: 12.500

DOAÇÕES CRUZ VERMELHA DE SÃO PAULO
351 atendimentos
274 chamadas internacionais
07 horas e 20 minutos de chamadas
Feitas para 20 países
11 buscas abertas
5 buscas encerradas
3 mensagens cruz vermelha coletadas
3 salamats (mensagens orais) coletados

Atendimentos à famílias de pessoas 
desaparecidas:
Projeto em conjunto com o CICV
Total de famílias beneficiadas: 
155 durante 7 meses
110 durante 3 meses

Projeto Migrações (set/20-jan/21):
Distribuição de cestas básicas, kits de higiene e 
atividades( PS,RLF,PGI,APS e CEA)
Total de voluntários: 39
Total de famílias beneficiadas: 1.211
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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


