
RELATÓRIO ANUAL 
DE ATIVIDADES 2018



• Texto: Natália Scarabotto

• Projeto Gráfico e Diagramação: Gabriel Henrique

• Fotos: Alécio Cezar / Gabriel Henrique / Leonardo Cabral / Maína Fantini / 

            Natália Scarabotto / Raoni Rehder / Sergio Savastano / Tiago Santo

• Supervisão: Tiago Santos

E
X

P
E

D
I

E
N

T
E

Í
N

D
I

C
E

06 08
PROGRAMAS 
COMUNITÁRIOS

EDUCAÇÃO 
E SAÚDE

DOAÇÕES04

12 15
RESTABELECIMENTO 
DE LAÇOS FAMILIARES

GESTÃO DE RISCO 
E DESASTRE

NÚCLEO DE 
SAÚDE MENTAL11

16 18 19JUVENTUDE CENTRO FORMADOR 
DA CRUZ VERMELHA

HOSPITAL DA 
CRUZ VERMELHA

20 21 22PRINCÍPIOS 
FUNDAMENTAIS

INSTITUCIONAL 

COMO AJUDAR AGRADECIMENTOS



AGRADECIMENTOS

PALAVRA DO
PRESIDENTE
JORGE  WOLNEY ATALLA JR.

Em tempos que estamos cercados por 

intolerância e violência em suas mais diversas 

formas, ser humano e reconhecer o outro como 

tal é um exercício de empatia diário. O trabalho 

humanitário da Cruz Vermelha Brasileira – Filial 

de São Paulo é o lembrete de que precisamos 

manter ativa a humanidade dentro de nós. 

Em 2018, realizamos mais de 182 mil 

atendimentos e entregamos 257 toneladas de 

doações – resultados expressivos alcançados 

com muita dedicação dos nossos voluntários. 

Mais do que os números, o que importa é 

o que está por trás deles: as pessoas que 

pudemos amparar. 

Mostramos a missão da Cruz Vermelha 

em cada ação. Compartilhamos a dor e 

buscamos ameniza-la em meio a tragédias; 

esforçamo-nos para levar qualidade de vida 

aos idosos; preocupamo-nos em restabelecer 

vínculos entre familiares separados por 

guerras; capacitamos pessoas em primeiros 

socorros para que possam salvar vidas; 

nos preocupamos em ajudar com água, 

mantimentos e roupas todos que precisavam; 

dentre tantas outras ações humanitárias.

Nossa instituição tem se desenvolvido a 

cada ano para oferecer o auxílio necessário 

para cada pessoa dentro do contexto em que 

essa se encontra. Demos passos importantes 

nesse sentido e conseguimos ampliar ainda 

mais a nossa atuação envolvendo agora a 

atenção psicossocial. 

Além dos projetos sociais, o Hospital da 

Cruz Vermelha, referência no tratamento 

de queimaduras, tem sido cada vez mais 

reconhecido pela qualidade dos profissionais, a 

modernização e a humanização no tratamento 

dos pacientes. Para assegurá-los ainda mais, 

o hospital está em processo de modernização, 

que envolve práticas de mercado melhores, 

como a obtenção da Certificação ONA 

(Organização Nacional de Acreditação), que 

atesta a segurança e a qualidade de gestão.  

A escola é um dos principais centros de 

formação em São Paulo e destaca-se pela 

grade curricular completa e atualizada. Em 

2018 o curso Técnico em Enfermagem formou 

274 novos profissionais. 

Há mais de 100 anos a Cruz Vermelha de São 

Paulo é uma das mais importantes instituições 

humanitárias da cidade. Buscamos evoluir e 

manter o nosso trabalho nos projetos sociais, 

no hospital e em nossa escola. Enquanto 

precisarmos de mais humanidade, a Cruz 

Vermelha continuará atuando fortemente para 

manter o trabalho humanitário onde, quando e 

para quem for necessário.

RESULTADOS TOTAIS

• Atendimentos: 
  182.629

• Doações: 
  257 toneladas

• Horas de Trabalho 
  Voluntário: 39 mil
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P R O G R A M A S  C O M U N I T Á R I O S

CAMPANHA DO AGASALHO 
LEVA CALOR E ATENÇÃO PARA 
MAIS DE  41 MIL PESSOAS

ENTREGA SOB MEDIDA 

Um dos diferenciais da campanha da Cruz 

Vermelha de São Paulo é a doação sob 

medida. Cada pessoa é beneficiada com peças 

de vestuário no seu tamanho exato. Para 

isso, os voluntários da instituição realizam 

o cadastramento dos futuros beneficiados, 

coletando informações como nome, idade, 

gênero e tamanho da roupa de cada membro 

da família. Conforme as doações chegam à 

instituição são montados os kits contendo 

camiseta, agasalho, calça ou saia (respeitando 

costumes de algumas religiões), com a 

numeração exata de cada pessoa.

Neste ano, as doações sob medida beneficiaram 

969 famílias - um total de 4.707 pessoas 

de seis locais: Tribo Damasceno, Jardim 

Peri, Jardim Pantanal, Itapecerica da Serra, 

Comunidade da Coruja e Sallus e Paraisópolis.

Na 10ª edição da Campanha do Agasalho, a 

Cruz Vermelha Brasileira – Filial de São Paulo 

sensibilizou a população a contribuir com a 

solidariedade durante o frio, batendo o recorde 

de arrecadação de roupas e cobertores 

pelo segundo ano consecutivo. A ação 

contabilizou 44 toneladas de donativos, 

montante três vezes maior do que a meta 

estabelecida no início do ano, de 13 

toneladas. O espirito solidário somado ao 

trabalho dos voluntários da Cruz Vermelha 

aqueceu o inverno de 41.446 pessoas em 

situação de vulnerabilidade social.

Intitulada “Aqueça São Paulo” a campanha 

beneficiou crianças, adultos e idosos de 

diversos locais da capital paulista, como 

Bororé, Capão Redondo, Itapecerica da Serra, 

Jardim Peri, Paraisópolis, Tucuruvi e tantas 

outras comunidades. 

A ação deste ano contou com o importante 

apoio do atacante do Manchester City e 

da Seleção Brasileira de Futebol, Gabriel 

Jesus, que nasceu e cresceu no Jardim 

Peri, comunidade da Zona Norte da cidade, 

apoiada pela Cruz Vermelha. O jogador de 

futebol apadrinhou a campanha, cedendo 

sua imagem para peças de divulgação e 

engajando seus seguidores nas redes sociais a 

participarem dessa corrente de solidariedade.
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PERFIL DE QUEM RECEBEU 
AS DOAÇÕES SOB MEDIDA
• 72% vivem com renda familiar de até R$ 1.000 por mês
• 21% dos beneficiados exercem alguma atividade remunerada, 
   sendo a maioria no âmbito informal
• 53% das famílias não recebem nenhuma assistência social do governo
• 47% dos atendidos tem entre 0 e 17 anos

APOIOS E PARCERIAS

Foram muitas as parcerias conquistadas 

nessa edição da campanha Aqueça São 

Paulo que ajudaram no sucesso da ação. 

Além do jogador Gabriel Jesus, no universo 

do esporte, os quatro principais clubes 

paulistas de futebol - Corinthians, Palmeiras, 

Santos e São Paulo – entraram em campo 

com os voluntários da Cruz Vermelha 

em dois jogos do Campeonato Brasileiro. 

Os jogadores doaram seus agasalhos e 

engajaram os torcedores a participarem 

da campanha. O tricolor paulista convocou 

ainda os torcedores a contribuir com doações 

na partida da final da Copa do Brasil Sub-20, 

arrecadando três toneladas de roupas. 

Outras três toneladas de peças foram 

resgatadas pela lavanderia da marca 

de alvejantes Vanish montada na Cruz 

Vermelha, com o apoio da Panasonic, que 

permitiu a limpeza e o reaproveitamento 

de roupas boas, mas que chegavam sem 

condições de uso. 

A campanha Aqueça São Paulo foi 

impulsionada pelo grande apoio dos 

paulistanos, que doaram uma elevada 

quantidade de peças, sensibilizados com a 

tragédia do desabamento do edifício Wilton 

Paes de Almeida, no Largo do Paiçandu. 

Cerca de dez toneladas de roupas – 

além das primeiras toneladas de doações 

triadas e revertidas para as famílias 

vitimadas – foram redirecionadas para a 

Campanha do Agasalho, garantindo ajuda 

humanitária para ainda mais pessoas em 

situação de vulnerabilidade. 

Ao todo, 152 parceiros participaram como 

ponto de coleta das roupas, como os 

shoppings centers JK Iguatemi, Market 

Place, Pátio Higienópolis, Shopping 

Ibirapuera, entre outros, além de escolas e 

universidades, como a Universidade Nove 

de Julho (Uninove), e de grandes empresas, 

instituições religiosas, clubes, restaurantes e 

outros estabelecimentos comerciais.
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Cada peça de roupa que chega à Cruz Ver-

melha de São Paulo passa por um cuida-

doso processo antes de chegar às mãos de 

quem precisa. Para garantir a qualidade das 

doações que serão entregues, os voluntá-

rios da instituição realizam um processo 

minucioso de triagem.

A seleção dos itens é um dos muitos cui-

dados que a instituição tem com os seus 

atendidos. Para a Cruz Vermelha, entregar 

um conjunto de roupa em perfeitas con-

dições não é apenas ajudar alguém a se 

aquecer durante o frio, mas uma forma de 

dar atenção, cuidado e dignidade. No ano, 

foram entregues 234.899 kg de donativos, 

contabilizando 155.168 atendimentos, em 

115 comunidades.

O processo acontece com tudo o que a 

ONG recebe: roupas, sapatos, brinquedos, 

alimentos e outros itens. No caso de ali-

mentos e líquidos, nossos voluntários con-

ferem se o produto está lacrado e dentro do 

prazo de validade. Já as roupas passam por 

mais etapas: primeiramente as peças são 

separadas em caixas de acordo com o tipo, 

gênero e tamanho (adulto ou infantil); de-

pois, os voluntários analisam as condições 

das peças, procurando defeitos, rasgos, su-

jeiras ou desgastes no tecido. Aquelas em 

perfeitas condições vão para as prateleiras 

onde são dobradas e guardadas para serem 

entregues aos beneficiados.  Em 2018, a 

instituição conseguiu realizar um sonho: ter 

uma lavanderia para renovar as roupas. 

RENOVANDO ROUPAS,
AMPLIANDO O ATENDIMENTO

D O A Ç Õ E S

66
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O espaço foi montado pela marca Vanish, que 

também doou produtos para utilizarmos na lava-

gem das peças, em parceria com a Panasonic, que 

contribuiu com máquinas de lavar roupa. 

Durante a Campanha do Agasalho a Lavande-

ria Vanish foi importante para renovarmos 3 

toneladas de roupas, garantindo ajuda a mais 

pessoas com peças de qualidade, limpas e em 

perfeito estado. 

A Cruz Vermelha também se preocupa em dar 

um destino para todas doações que recebe. 

Roupas que não se encaixam em nossos padrões 

de qualidade e não podem ser recuperadas na 

lavanderia, como as peças rasgadas, são enca-

minhadas para instituições que reutilizam esse 

tecido de outras maneiras.

ARRECADANDO 
PARA QUEM PRECISA

A sede da nossa instituição é o principal local de 

coleta de donativos, mas os nossos voluntários 

também se empenham em buscar doações de 

outras maneiras. 

Participamos em 2018 do Dia da Solidariedade, ar-

recadando alimentos no supermercado Extra. Com 

o envolvimento dos clientes, arrecademos diversos 

produtos, como macarrão, leite, molho de tomate 

e outros itens que foram entregues para as comu-

nidades atendidas por nós.
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MUTIRÃO DE SAÚDE E CIDADANIA 
LEVA VARIEDADE DE SERVIÇOS 
GRATUITOS AO JARDIM PERI

E D U C A Ç Ã O  E  S A Ú D E

8

Em um só local os moradores do Jardim 

Peri, na Zona Norte de São Paulo, contaram 

com serviços de saúde, bem-estar, atendi-

mento jurídico e profissional, além de doa-

ção de roupas. Todas as atividades fizeram 

parte do “Mutirão de Saúde e Cidadania” 

realizado pela Cruz Vermelha e seus parcei-

ros para marcar o encerramento da Campa-

nha do Agasalho de 2018. O local escolhido 

foi onde cresceu o padrinho da campanha, 

o jogador Gabriel Jesus. 

O evento contou com forte apoio da popula-

ção que compareceu em peso e superou as 

expectativas. Foram realizados 840 atendi-

mentos em diversos serviços, como aferição 

de pressão e glicemia, atendimento nutricio-

nal, exames oftalmológicos e oficina de pri-

meiros socorros, corte de cabelo, orientação 

jurídica e financeira, consulta de INSS, emis-

são de carteira de trabalho e indicação para 

vagas de emprego.  

Além dessa variedade de serviços, os mora-

dores contaram com doações de roupas. En-

tre centenas de peças com tamanhos e es-

tilos variados, cada pessoa pôde escolher as 

roupas que mais lhe agradavam. Foram dis-

ponibilizadas calças, camisetas, agasalhos, 

saias, shorts e peças íntimas em bom esta-

do. As crianças também foram contempla-

das com a ação e puderam explorar a ima-

ginação em oficinas de desenho livre e no 

cantinho da leitura. A diversão tomou con-

ta com brincadeiras com corda, bambolê e 

pintura facial.

Para realizar a ação, a Cruz Vermelha firmou 

parceria com o INSS, o Centro de Apoio ao 

Trabalhador (CAT), a Provisa, a Teruya e com 

a Bain & Company.
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MUTIRÕES ESPECIALIZADOS 
NA CRUZ VERMELHA
Atendimentos especializados gratuitos também fizeram parte das atividades da instituição. 
Em nossa sede realizamos o Mutirão de Dermatologia, em parceria com o Instituto Superior 
de Medicina (ISMD), e beneficiamos 789 pessoas com estes serviços dermatológicos: 
exames, retirada de pintas, cistos e pequenos tumores, cauterização de verrugas, 
biópsia de pele, entre outros procedimentos. 

Para atender quem tem difícil acesso a serviços oftalmológicos, a instituição realizou 
o Mutirão de Oftalmologia, em parceria com a Provisa. Foram beneficiadas 
254 pessoas com exame de vista simples, aferição de pressão arterial e glicemia, 
além da venda de óculos a preço de custo para quem precisa.

JUNTOS CONTRA 
A FEBRE AMARELA

A nossa instituição esteve no município de 

Mairiporã para reforçar a vacina e conversar 

com moradores de áreas rurais apontadas 

como locais com casos da doença. O traba-

lho de combate à Febre Amarela também foi 

feito na capital. 

A equipe visitou a comunidade do Capão Re-

dondo, levando orientação e entregando re-

pelentes doados pela SBP. 

Os torcedores do Corinthians entraram na 

campanha e foram imunizados contra a 

Febre Amarela durante uma ação do clu-

be de futebol em parceria com a Fundação 

Pró-Sangue. 

CASA DO ACONCHEGO 
COMPLETA UM ANO 
E EXPANDE ATIVIDADES

As portas da Casa do Aconchego se abriram 

para idosos de diversas comunidades de São 

Paulo em 2017. Pouco a pouco, com a par-

ticipação de cada um e com a dedicação de 

nossos voluntários a iniciativa cresceu, me-

lhorou e ampliou os atendimentos de saúde, 

bem-estar e lazer. 

No decorrer de um ano, os ambientes no se-

gundo andar da sede da Cruz Vermelha onde 

acontece o projeto ganharam decorações es-

peciais e a animação passou a tomar conta 

do prédio nos dois dias da semana em que 

os idosos participam. Atualmente, beneficia-

mos 74 idosos. Contando os diversos atendi-

mentos que cada pessoa recebe, realizamos 

5.395 atendimentos em 2018.

Na Casa do Aconchego os participantes 

contam com serviços de saúde e bem-es-

tar de enfermagem, psicologia, nutrição, 

fonoaudiologia, reflexologia podal, acupun-

tura, reiki e cromoterapia. Em 2018, além 

da terapia ocupacional e das oficinas de 

informática, a nossa instituição passou a 

receber professores e alunos de um antigo 

projeto cultural da prefeitura, ampliando as 

atividades com aulas de violão, coral, dança 

circular e oficina de memória.

Constatamos também o impacto no emocio-

nal e na saúde dos beneficiados por meio de 

uma pesquisa realizada com 59 atendidos. 

Dos entrevistados, apenas 16% avaliavam o 

seu estado emocional como “bom ou ótimo” 

antes da Casa do Aconchego, número que 

cresceu para 92% após participarem do pro-

jeto. Mais de 90% dos idosos também rela-

taram melhora nas condições físicas e 94% 

responderam sentir algum tipo de alívio das 

dores no corpo.
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DE CRIANÇAS A IDOSOS:
SEMPRE É TEMPO 
DE APRENDER 
PRIMEIROS SOCORROS

Referência no ensino das técnicas de primei-

ros socorros no Brasil e no mundo, a Cruz Ver-

melha multiplicou os conhecimentos sobre as 

técnicas básicas de socorro para diversos pú-

blicos: crianças, adultos, idosos, professores e 

profissionais de diversas áreas. A instituição 

visitou locais como a Comunidade da Coruja 

e do Vietnã, a Universidade Municipal de São 

Caetano do Sul, escolas infantis, organizações 

do terceiro setor e até o Consulado Geral da 

República Federal da Alemanha. Todos esses 

locais receberam treinamento teórico-prático.   

Para se adaptar a cada público, os voluntários 

da Cruz Vermelha fazem pequenas adaptações 

nas apresentações para facilitar a compreen-

são e atender necessidades mais específicas. 

O projeto Primeiros Socorros Para Todos, que 

tem como objetivo capacitar novos instruto-

res do tema, formou diversas turmas ao longo 

do ano. Com carga horária de 60 horas, a 

formação aborda importantes tópicos como 

princípios do atendimento, suporte básico à 

vida, DEA (Desfibrilador Externo Automático), 

traumas, transporte de vítimas, intoxicação 

e envenenamento, entre outros. Além dis-

so, são realizadas aulas de oratória e demais 

técnicas para formar instrutores capazes de 

transmitir o conhecimento de forma clara e 

simples. Disseminar esse conteúdo permite 

que mais pessoas se ajudem recebendo su-

porte mais rápido e salvando vidas. Durante o 

ano a Cruz Vermelha capacitou 2.232 pessoas 

em primeiros socorros.

1 0

E D U C A Ç Ã O  E  S A Ú D E
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MIGRAÇÃO EM PAUTA
Em comemoração ao dia da Consciência Negra, a filial paulista da Cruz Vermelha realizou o evento
Deslocamentos Humanos: Migrantes africanos em São Paulo, reunindo especialistas e refugiados para 
debater os desafios enfrentados pela população negro-africana em sua migração internacional até a capital 
paulista e os processos de acolhimento e proteção humanitária na cidade. 
Além disso, a Cruz Vermelha participou de eventos e reuniões com órgãos públicos e instituições do terceiro 
setor a fim de discutir o tema de trânsito de imigrantes e processos de acolhimento no estado de São Paulo.

R E S TA B E L E C I M E N T O  D E  L A Ç O S  FA M I L I A R E S

AMPLIANDO O ATENDIMENTO 
PARA CONECTAR FAMÍLIAS

O Departamento de Restabelecimento de Laços 

Familiares (RLF) empenhou seus esforços em 

2018 para intensificar o atendimento a migrantes 

internacionais e refugiados. Com a grande onda 

de venezuelanos vindos para o Brasil, centenas 

de pessoas que se separaram de suas famílias e 

perderam o contato ao cruzar de um país para o 

outro solicitaram os serviços da Cruz Vermelha. 

Nossa instituição deu continuidade aos atendi-

mentos iniciados pelo Órgão Nacional em Boa 

Vista (RR) para pessoas que foram interiorizadas, 

pelo Governo Federal, para a capital paulista e 

atendeu novos casos de venezuelanos que tam-

bém chegaram a cidade. 

Durante o ano, os voluntários também realiza-

ram plantões mensais em centros de acolhida 

para imigrantes e ocupações em São Paulo com o 

objetivo de auxiliar os residentes a entrarem em 

contato com seus familiares por meio de chama-

das telefônicas e mensagens escritas. Ao todo, foram be-

neficiadas 272 pessoas. O Departamento de RLF realizou 

121 chamadas telefônicas entre parentes, 15 solicitações 

de busca e enviou 13 mensagens com notícias familiares 

para diversos lugares do mundo.

COPA DOS REFUGIADOS

Como uma das maiores instituições de ajuda humanitária 

de São Paulo, a Cruz Vermelha reconhece o seu papel 

fundamental em apoiar iniciativas que dão visibilidade à 

causa do refúgio. Em 2018, nos engajamos desde o início 

na organização do evento esportivo Copa dos Refugiados, 

realizado pela ONG África do Coração e pela Agência para 

Refugiados da ONU (ACNUR). A Cruz Vermelha auxiliou 

na logística das partidas na capital paulista e na final, que 

aconteceu no Estádio do Pacaembu. Além disso, doamos 

kits de higiene pessoal e mantimentos para os jogadores.
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G E S T Ã O  D E  R I S C O  E  D E S A S T R E

Escoteiros, Juventude Adventista, ADRA, 

Mãos Que Ajudam e demais associações 

voluntárias de bombeiros civis e pessoas 

que se solidarizaram com a tragédia. Con-

tamos com 1.255 voluntários que dedica-

ram 6.235 horas de trabalho voluntário 

para o atendimento emergencial no mês 

do desabamento do prédio.

Além disso, a instituição atuou diretamente 

no Largo do Paiçandu, prestando auxílio na 

rotina de acolhimento dentro do abrigo pú-

blico temporário, estabelecido pela Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social (SMADS), embaixo do Viaduto Pedro-

so, até o dia 12 de maio. 

As doações foram destinadas para o Cen-

tro de Acolhimento do Viaduto Pedroso, 

administrado pela SMADS, para as famílias 

instaladas na Praça do Paiçandu e para o 

A tragédia do Largo do Paiçandu mobilizou 

São Paulo, mostrando a solidariedade da po-

pulação e dos voluntários da Cruz Vermelha, 

que se dedicaram intensamente para am-

parar as vítimas da tragédia e para atender 

as demandas do poder público que conduzia 

a operação. O incêndio seguido de desaba-

mento no edifício Wilton Paes de Almeida, 

no Centro, aconteceu na madrugada do dia 1 

de maio. O caso foi o mais relevante atendi-

mento emergencial da Cruz Vermelha de São 

Paulo no ano e um dos maiores na história 

recente da nossa filial.  

Designada pela Prefeitura de São Paulo 

como ponto focal de recebimento de donati-

vos para as vítimas, a sede da instituição foi 

aberta logo pela manhã. Nossos voluntários 

realizaram mutirões diários para receber, triar 

e entregar os itens que chegavam. Ao todo, 

alcançamos 15 toneladas de doações dentre 

roupas, cobertores, colchões, sapatos, água, 

alimentos perecíveis e não perecíveis, produ-

tos de higiene pessoal, produtos de limpeza, 

barracas, colchões, móveis e outros. 

Devido ao grande volume, além dos volun-

tários da Cruz Vermelha, contamos tam-

bém com disposição de parceiros como 

CRUZ VERMELHA ORGANIZA 
GRANDE MOBILIZAÇÃO 
VOLUNTÁRIA PARA AJUDAR 
VÍTIMAS DO DESASTRE 
DO PAIÇANDU
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Corpo de Bombeiros. De maio a agosto 

entregamos o total de 7 toneladas, benefi-

ciando 1.141 pessoas, sendo a maior parte 

logo após a tragédia, suprindo as necessi-

dades imediatas dos moradores. A institui-

ção manteve-se à disposição para prestar 

ajuda quando necessário. 

Todo o trabalho desempenhado pela Cruz 

Vermelha apoiou-se na missão de atenuar 

o sofrimento humano, seguindo os prin-

cípios do movimento: humanidade, im-

parcialidade, independência, neutralidade, 

unidade, universalidade e voluntariado. A 

fim de reduzir o desgaste emocional das 

crianças e criar um ambiente mais positivo 

em meio ao ocorrido, o Departamento de 

Juventude organizou uma visita ao SESC 

24 de Maio com as crianças. O diálogo 

para a organização da atividade aconteceu 

com as famílias que moravam no edifício 

e estavam situadas na Praça do Paiçandu. 

Os voluntários da Cruz Vermelha levaram 

35 crianças para conhecer o Sesc, um am-

biente que promove a interação com ativi-

dades ao ar livre, jogos e oficinas.

A Cruz Vermelha de São Paulo, constituída 

como força auxiliar dos poderes públicos, con-

soante ao disposto no Decreto nº 2.380 de 31 

de dezembro de 1910, integrada no Plano de 

Atendimento Humanitário na cidade de São 

Paulo, articulado pela Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social e Co-

ordenadoria Municipal de Defesa Civil, como 

organização de articulação de voluntariado, 

auxílio na distribuição de benefícios eventuais 

e ponto focal para arrecadação de doações em 

situações de emergências, bem como signa-

tária do Protocolo de Intenções da Coordena-

doria Estadual de Defesa Civil de São Paulo, 

atuou de forma integrada com as equipes que 

prestaram assistência humanitária aos afeta-

dos pela tragédia.



SIMPÓSIO
Em comemoração ao Dia Internacional de Redução de Desastres, celebrado anualmente em 13 de 
outubro, a instituição organizou o 1° Simpósio Estadual: A Cruz Vermelha e a Gestão Integral de Riscos 
e Desastres, com o objetivo de debater sobre o papel das diversas áreas que compõem essa atenção 
completa. O evento contou com palestrantes da área de emergência, membros da defesa civil e 
especialistas em psicologia. Ao todo, 82 pessoas participaram do evento.

TREINAMENTOS CONSTANTES 
GARANTEM A EFICIÊNCIA DA 
ATUAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS

A Cruz Vermelha de São Paulo valoriza o conhecimen-

to e busca a constante capacitação dos voluntários 

para atuar em situações de emergência. Auxiliar do 

poder público, como a Defesa Civil e o Corpo de Bom-

beiros, o nosso papel é prestar ajuda humanitária com 

acolhimento, doações, atendimento psicológico e de-

mais serviços que não incluam o socorro das vítimas, 

uma vez que esse trabalho é realizado por órgãos 

públicos especializados. 

Em 2018, a filial paulista da Cruz Vermelha Brasileira 

participou de diversos simulados promovidos pela Trans-

petro e pela Defesa Civil. As atividades aconteceram em 

São Bernardo do Campo, Itaquera e Itaquaquecetuba, 

abordando como os voluntários devem auxiliar na eva-

cuação de áreas de risco em caso de emergências com 

vazamento de produtos químicos em dutos da empresa 

de gás natural. 

Outra participação importante foi no 1° Simulado de 

Abandono de Área de Inundação da cidade de Montei-

ro Lobato, no Vale do Paraíba. As atividades incluíram 

simulação de abandono de área de risco, triagem de do-

nativos e rotinas de acolhimento no ponto de refúgio. 

Em janeiro de 2018, a Cruz Vermelha esteve no muni-

cípio para auxiliar na triagem de donativos durante uma 

enchente.Colocando em prática todo o conhecimento 

adquirido em capacitações e simulados, a Cruz Vermelha 

de São Paulo atua junto às comunidades parceiras para 

prevenir acidentes e desastres. Os trabalhos incluem vi-

sitas aos locais para mapeamento, oficinas de percepção 

de riscos e palestras sobre prevenção. Em diversas co-

munidades é possível notar postes sobrecarregados com 

ligações elétricas, casas com risco de desabamento ou 

construídas próximo a córregos. Ainda que os locais te-

nham características em comum, a instituição busca tra-

balhar de forma conjunta com as lideranças comunitárias 

para entender as particularidades de cada comunidade 

e qual é o papel dos nossos voluntários em cada caso.

1 4

G E S T Ã O  D E  R I S C O  E  D E S A S T R E
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LANÇAMENTO DO NÚCLEO DE 
SAÚDE MENTAL E ASSISTÊNCIA 
PSICOSSOCIAL

Buscando proporcionar ajuda humanitária 

nos mais diversos aspectos, a Cruz Vermelha 

de São Paulo deu um importante passo 

em 2018 com o lançamento do Núcleo de 

Saúde Mental e Atendimento Psicossocial. 

O novo departamento tem como objetivo 

possibilitar maior acesso da população 

aos tratamentos de saúde mental, além 

de qualificar a atuação da instituição na 

área - especialmente para atender vítimas 

de desastres e imigrantes. No mês de 

lançamento, o Núcleo realizou palestras 

com importantes especialistas da área de 

psicologia e membros do Corpo de Bombeiros, 

discutindo questões sobre o suicídio no Brasil, 

suas complexidades e técnicas de abordagem 

à tentativa de suicídio. 

CLÍNICA SOCIAL

Um dos principais projetos do Núcleo é a 

Clínica Social para tratamento psiquiátrico 

e psicológico para o público em geral. O 

serviço é feito por voluntários psicólogos 

que possuem formação e experiência na 

área clínica. 

Em 2018, foram contabilizados 152 atendi-

mentos. Os plantões são realizados sema-

nalmente, na sede da instituição, em India-

nópolis, por meio de agendamento prévio.

N Ú C L E O  D E  S A Ú D E  M E N TA L



1 6

J U V E N T U D E

O respeito à diversidade e a valorização da 

cultura por meio de brincadeiras e ativida-

des lúdicas foram a essência da programa-

ção do Mês das Crianças da Cruz Vermelha 

de São Paulo, comemorado em outubro. A 

programação recheada de diversão bene-

ficiou 1.203 crianças de diferentes idades. 

Os pequenos conheceram importantes lo-

cais da cidade, como o Catavento Cultural, 

espaço interativo que apresenta a ciência 

de forma instigante; o Planetário Aristó-

teles Orsini, no Parque do Ibirapuera; e o 

Museu do Futebol.

Em busca de mais integração dos imi-

grantes, as crianças da comunidade boli-

viana da região de Carapicuíba, local em 

situação de extrema vulnerabilidade so-

cial, participaram de uma festa na nossa 

sede com atividades que priorizaram suas 

heranças culturais por meio de música, 

contação de histórias, brincadeiras recre-

ativas e esportivas. 

Ainda com foco na valorização da cultura 

e no respeito à diversidade, promovemos 

ações com as crianças da tribo indígena 

Tekoa Pyau, localizada no Pico do Jaraguá. 

Os voluntários também assistiram à uma 

apresentação feita pelas crianças, na qual 

difundiram sua cultura e língua nativa.

Junto aos Mágicos Solidários, os atendi-

dos pelo Lar São Tiago, em Itapecerica da 

Serra, aproveitaram um divertido e surpre-

endente show de mágica. Os voluntários 

também prepararam um almoço comunitá-

rio e distribuíram presentes ao final do dia 

para todas as crianças.

CULTURA E EDUCAÇÃO 
NO MÊS DAS CRIANÇAS
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BRINCADEIRAS 
E SORRISOS
NO NATAL MÁGICO

O clima natalino tomou conta da Cruz Vermelha de 

São Paulo em mais uma edição do Natal Mágico. Não 

faltou diversão para as 492 crianças de comunidades 

que participaram do evento. A ação beneficiou os pe-

quenos de 4 a 7 anos de locais como Comunidade do 

Vietnã, Jardim das Camélias e Pedreira. 

O Natal Mágico é sempre uma data muito esperada 

pela criançada, que aproveita o dia para fazer o que 

eles mais gostam: muita bagunça. Neste ano, a sede 

da instituição foi tomada por brinquedos infláveis, 

cama elástica, camarins com pintura facial e fantasias, 

diversos animais da Pet Terapia, show de mágica e ati-

vidades recreativas. Ao final do evento, o Papai Noel 

chegou para distribuir presentes, abraços e muito ca-

rinho, tornando o dia das crianças ainda mais especial.

Para realizar o Natal Mágico, a Cruz Vermelha conta 

com doações e serviços de parceiros como Coca-Co-

la, Fujifilm, GAT Pet Terapia, Grupo Curumin, Mágicos 

Solidários, Projeto Piá, Rotary, Sabesp, Super Heróis 

Solidários, Toddynho (Pepsico) e WGL Soluções. 

EMBAIXADORES 
DA JUVENTUDE

Novas lideranças preocupadas com o meio ambiente, 

a transformação social e o desenvolvimento coletivo 

já começaram a ser formadas. O Embaixadores da Ju-

ventude da Cruz Vermelha de São Paulo atua com es-

tudantes do ensino médio de comunidades vulneráveis 

da capital paulista promovendo discussões sobre esses 

e outros temais atuais. Neste ano, o projeto foi reali-

zado no Centro de Integração de Educação de Jovens 

e Adultos Campo Limpo (CIEJA), em parceria com o 

Engajamundo e o grupo Favela da Paz. Com encon-

tros mensais, os jovens foram estimulados a pensar 

a questão ambiental do lixo, como individualmente e 

coletivamente contribuem para o problema e possíveis 

soluções para o consumo excessivo de plástico, vidro, 

papel e outros materiais. As jovens lideranças também 

se engajaram em debates sociais como a desigualdade 

de gênero, racismo e a desigualdade social. Sempre 

pensando no âmbito individual e coletivo, eles expu-

seram inquietações e propuseram ações que podem 

contribuir para mudar a realidade social da cidade.
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C E N T R O  F O R M A D O R

CENTRO FORMADOR 
DA CRUZ VERMELHA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

O curso oferece qualificação em 24 meses para 

quem pretende iniciar carreira na área. Com 15 

meses de curso, o aluno conquista a certificação 

de Auxiliar de Enfermagem, o que possibilita a 

entrada no mercado de trabalho.

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

Possibilita a entrada na área de terapia (radioterapia) e 

no setor diagnóstico, realizando exames de mamografia, 

densitometria óssea, tomografia computadorizada e 

outros exames de imagem. O curso tem a duração de 

22 meses.

CURSOS DE CAPACITAÇÃO

São mais de 40 cursos em 10 áreas do conhecimento, 

como nutrição, gerontologia, enfermagem, primeiros 

socorros e outras. Contribuir para a qualificação de 

profissionais de diversos setores e levar assim melhores 

serviços à população estão entre as características de 

ações que têm como ponto de partida o alinhamento 

entre a teoria e a prática na sala de aula.

CUIDADOR DE IDOSOS

A profissão de cuidador de idoso foi a que mais cresceu 

na última década, impulsionada pelo aumento da 

expectativa de vida da população brasileira. O aumento 

foi percebido pela grande procura pelo curso do CEFOR, 

que formou 379 novos profissionais em 2018. 

CONHEÇA O CEFOR

Ficou interessado em estudar com a gente? Entre em 

contato e conheça mais sobre os nossos cursos pelo 

telefone (11) 5908-9820.

Referência em qualificação profissional, a partir da 

articulação dos conhecimentos científico e humanitário, o 

Centro Formador da Cruz Vermelha Brasileira de São Paulo 

(CEFOR) conta com mais de 50 cursos entre técnicos, 

de especialização (nível técnico) e de capacitação. Em 

2018 os principais cursos técnicos e de especialização 

receberam 1.280 alunos. 

A nossa instituição de ensino destaca-se pelo 

comprometimento com a formação completa e 

humanizada, a qualidade de nossos professores e 

a tradição de mais de 105 anos de trabalho. A escola 

cumpre também um papel social fundamental revertendo 

as mensalidades para as ações humanitárias da Cruz 

Vermelha que beneficiam milhares de pessoas por ano. 

CURSOS TÉCNICOS

O conhecimento teórico complementado com a aplicação 

prática é a principal característica dos cursos técnicos do 

CEFOR. Referência no mercado de trabalho, o ensino 

da nossa escola conta com modernos laboratórios 

de simulação que proporcionam o aprendizado mais 

realístico do cotidiano profissional e a garantia de 

estágio supervisionado pela nossa escola em hospitais e 

clínicas parceiras. Neste ano, 293 alunos receberam seus 

respectivos diplomas de nível técnico.
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H O S P I TA L

HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA

Com mais de 50 anos de história, o Hospital da Cruz 

Vermelha Brasileira – São Paulo é reconhecido inter-

nacionalmente no tratamento de queimaduras e ci-

rurgias reparadoras, além de ter vasta experiência em 

especialidades como cirurgias bucomaxilofacial, ca-

beça-pescoço, cirurgia geral e cirurgia bariátrica. Em 

2018, foram realizadas, em média, 4.300 procedi-

mentos cirúrgicos. 

No período, o atendimento ambulatorial da Cruz 

Vermelha contabilizou 623 atendimentos a pacien-

tes de procedimentos de cirurgia plástica, bucoma-

xilofacial e tratamento de queimaduras. Nossa ins-

tituição de saúde também realizou 64 atendimentos 

emergenciais no ano. 

O renomado corpo clínico da instituição tem entre as 

principais características a sinergia do conhecimento 

científico com o atendimento humanizado, em plena 

harmonia aos princípios da Cruz Vermelha, em todas 

as fases relacionadas à saúde: prevenção, promoção, 

diagnóstico, tratamento e reabilitação. 

Por conta de todo esse reconhecimento, o Hospital se 

tornou também um dos principais centros de forma-

ção de profissionais, contando com programas de resi-

dência e fellowship em Cirurgias Plásticas (reparadoras 

e estéticas), Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial 

e Cirurgia de ATM, Ortognática e Pacientes Fissurados. 

Possui pronto atendimento, seis salas cirúrgicas, cen-

tro de terapia intensiva, área de medicina diagnósti-

ca, estrutura para o Day Hospital, ambulatório, salas 

de consulta, apartamentos e enfermarias compõem a 

unidade que atende mais de 30 convênios credencia-

dos e também via particular.
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MOVIMENTO INTERNACIONAL
DA CRUZ VERMELHA 
E DO CRESCENTE VERMELHO

Proteger a vida e a saúde das pessoas, trazer alívio para o 

sofrimento e preservar a dignidade humana em situações 

de conflitos armados, violência e desastres é a missão do 

Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente 

Vermelho. Trata-se da maior rede humanitária do mundo, 

formada pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), 

pela Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha 

e do Crescente Vermelho e pelas 191 Sociedades Nacionais 

espalhadas ao redor do mundo. 

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA 

Sociedade de socorro voluntário civil, sem fins lucrativos, de 

natureza filantrópica e está localizada no Rio de Janeiro. 

Atualmente, a Sociedade Nacional conta com 20 filiais estaduais 

espalhadas pelo país.

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA – 
FILIAL DE SÃO PAULO

Há 105 anos atua em benefício das pessoas acometidas por 

desastres e na capacitação em primeiros socorros e saúde 

comunitária. A filial também mantém o Centro Formador e o 

Hospital da Cruz Vermelha de São Paulo.

INSTITUCIONAL

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

HUMANIDADE

Em âmbito nacional e internacional, a instituição se esforça 

para minimizar e prevenir o sofrimento humano sob qualquer 

circunstância, protegendo a vida e a saúde. Além disso, promove 

a compreensão mútua, a amizade, a cooperação e a paz 

duradoura entre todos os povos.

IMPARCIALIDADE

Não fazemos nenhuma discriminação de nacionalidade, raça, 

religião, condição social ou opinião política. Procuramos 

atenuar o sofrimento humano, dando prioridade aos casos 

mais urgentes de infortúnio.

NEUTRALIDADE

A fim de merecer a confiança de todos, não tomamos partido 

em hostilidades ou participamos, em qualquer tempo, de 

controvérsias de natureza política, racial, religiosa ou ideológica.

INDEPENDÊNCIA

Somos independentes. 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.

VOLUNTARIADO

Somos uma instituição 

voluntária de socorro e ajuda 

humanitária desinteressada, 

sem nenhuma finalidade 

lucrativa.

UNIDADE

Só pode existir uma Sociedade Nacional de Cruz Vermelha em 

cada país. Ela está aberta a todos e exerce sua ação humanitária 

em todo o território.

UNIVERSALIDADE

Somos uma instituição mundial. Todas as Sociedades têm 

iguais direitos e dividem iguais responsabilidades e deveres, 

ajudando-se mutuamente.

Ilustração feita por Felipe Oliveira.
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C O M O  A J U D A R

Para realizar o trabalho humanitário a Cruz Vermelha 

de São Paulo conta com a solidariedade da população 

e o apoio de empresas parceiras. Veja como você 

pode nos ajudar: 

FAÇA A SUA DOAÇÃO

Dê uma nova chance para aqueles itens que estão 

esquecidos em casa e nos ajude a manter nossos projetos 

sociais.  Recebemos em nossa sede roupas, sapatos, 

cobertores, brinquedos, alimentos não perecíveis com 

prazo de validade superior a 30 dias, itens de higiene 

pessoal e produtos de limpeza. Todos os materiais 

devem estar em bom estado. 

Endereço: Av. Moreira Guimarães, 699 – Indianópolis

Setor: Voluntariado 

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 

8h00 às 18h00. 

SEJA VOLUNTÁRIO

O trabalho voluntário é um dos princípios da nossa 

instituição e valorizamos a dedicação de todos aqueles 

que se propõem a difundir a nossa missão humanitária.  

Para fazer parte, acesse o site www.cruzvermelhasp.org.br 

e cadastre-se para participar dos treinamentos. 

SEJA UMA EMPRESA PARCEIRA

Sua parceria pode fazer a diferença na vida de milhares 

de pessoas. Entre em contato conosco pelo e-mail 

cruzvermelhasp@cruzvermelhasp.org.br.

COMO AJUDAR?

ESCOLHA A CRUZ VERMELHA

O Hospital da Cruz Vermelha e o Centro Formador da Cruz 

Vermelha são entidades filantrópicas que mantém todo o 

trabalho social da instituição. Ao escolher realizar o seu 

tratamento no hospital ou se matricular nos cursos de 

nossa escola, você estará ajudando milhares de pessoas 

de comunidades que precisam das nossas atividades.  

Escolher a Cruz Vermelha é cuidar de você, da sua saúde 

e da sua formação e ao mesmo tempo cuidar do outro. 

Colabore com instituições que mudam vidas!



2 2

A G R A D E C I M E N T O S

As atividades Cruz Vermelha de São Paulo em 2018 foram pos-

síveis por conta da dedicação de cada voluntário que se engajou 

e vestiu o colete vermelho da nossa instituição durante todo o 

ano. Agradecemos a todos pela participação nas ações, pelas 

ideias para tornar as atividades um sucesso e pelo respeito e 

sensibilidade para lidar com os nossos atendidos. 

Contamos também com a parceria de empresas que contribuí-

ram com serviços, doações de roupas, mantimentos, brinquedos 

e outros itens, além de incentivar colaboradores a participar de 

nossas ações sociais. Entre esses importantes apoiadores, a do-

ação da Microsoft que disponibilizou para todos os colaborado-

res e voluntários os serviços do Office 365, que dispõe de ferra-

mentas online essenciais para padronizar operações e facilitar a 

comunicação e a integração entre a equipe.

AGRADECIMENTOS

“A Cruz Vermelha recebe com muito carinho todas as doações e 
tem o cuidado para armazenar e entregar da melhor forma possível 
tudo o que chega até nós. As doações de pessoas jurídicas são 
ainda mais importantes para alavancar uma quantidade maior de 
itens e serviços, ampliando significativamente o nosso trabalho. 
Contamos bastante com todos esses parceiros”, 

Cláudio Laza, voluntário do Departamento de Doações. 

PARCEIROS
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