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Foto da capa: Matilde e suas filhas, Pamela e
Saraih, sorriem na sua cozinha em San Pablo
de Lípez, Bolívia. Esquerda: Uma senhora
idosa na Bolívia olha pela sua porta. Em 2018,
os Serviços Humanitários SUD prestaram
auxílio após graves tempestades de neves,
enchentes e deslizamentos na Bolívia.
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Análise do ano

MAIS UM ANO SE PASSOU e somos imensamente gratos pela gene-

rosidade e altruísmo dos membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias e outros que doaram para apoiar o trabalho humanitário da Igreja.
Sem a generosidade de nossos doadores, nenhum trabalho apresentado nesse
relatório anual seria possível.
O trabalho dos Serviços Humanitários SUD tem como foco nosso lema: Fortalecer as famílias. Trabalhamos diariamente com parceiros locais e internacionais
para ajudar os necessitados a fortalecerem suas famílias.
Em um ano com tantos desastres, nosso programa de Resposta à emergência
trabalhou com parceiros e voluntários para abençoar e salvar inúmeras vidas.
Prestamos auxílio em desastres internacionais no Japão, Saipan e na Guatemala.
Nos Estados Unidos prestamos auxílio após dois grandes furacões, assim como
no incêndio mais devastador na história da Califórnia. Estamos muito orgulhosos da maneira como nossa equipe de Emergência e inúmeros voluntários
responderam rápida e profissionalmente.
Também abordamos questões como os sem-teto e o reassentamento para

Todos os nossos esforços
humanitários têm
como base nosso
compromisso de seguir
os ensinamentos
de Jesus Cristo ao
cuidar dos mais
necessitados, inspirar
a autossuficiência e
promover o serviço.

refugiados nos Estados Unidos. Estamos trabalhando com parceiros locais mais
do que nunca. Trabalhamos com agências de refugiados como a International
Rescue Commitee, para ajudar a arrecadar camas, roupas e comida, assim como
obter oportunidades de emprego e o aprendizado de idiomas — tudo que eles
precisam para dar início a uma vida nova. Em Salt Lake City, somos gratos pela
ajuda de organizações locais que fornecem serviços para
os sem-teto locais e outras pessoas necessitadas.
Todos os nossos esforços humanitários têm como base nosso compromisso
de seguir os ensinamentos de Jesus Cristo ao cuidar dos mais necessitados,
inspirar a autossuficiência e promover o serviço.
Agradecemos, em especial, a nossos doadores, pois sem eles não poderíamos
realizar esse grande trabalho de elevar a vida de nossos irmãos e irmãs. Veja
este relatório anual que destaca o trabalho que realizamos com o seu apoio.
D E S D E 19 8 5 , O S S E R V I ÇO S H U M A N I TÁ R I O S S U D F O R N E C E R A M M A I S D E 2 , 2
B I L H Õ E S D E D Ó L A R E S E M A U X Í L I O . E M 2 0 18 , O S S E R V I ÇO S H U M A N I TÁ R I O S S U D
T R A B A L H A R A M E M 141 PA Í S E S E T E R R I T Ó R I O S E E M 2 . 8 8 5 P R O J E T O S CO M M A I S D E
1.9 0 0 PA R C E I R O S .

4

© Laerdal Global Health

Acima: Hamalala é uma parteira que foi treinada pela Helping Babies Breathe [Ajudem os Bebês a Respirar] na Zâmbia. Graças ao treinamento que recebeu,
ela teve a habilidade de auxiliar quando a bebê Agness não respirou ao nascer.

Princípios orientadores
Os Serviços Humanitários SUD são regidos por três princípios orientadores. Esses princípios,
que se baseiam em nossa fé em Jesus Cristo, fortalecem pessoas e famílias, seja qual for sua
raça, religião ou nacionalidade.
CUIDAR DOS MAIS NECESSITADOS

INSPIRAR A AUTOSSUFICIÊNCIA

Estamos todos conectados e temos a responsabilidade

Toda comunidade tem a capacidade e os recursos para

de cuidar das pessoas necessitadas. Em muitos casos,

encontrar soluções para suas necessidades. Quando

tanto a ajuda imediata quanto as soluções de longo

pessoas e comunidades se tornam mais autossuficientes,

prazo são necessárias para ajudar uma comunidade.

elas estão preparadas para resolver desafios e ajudar

PROMOVER O VOLUNTARIADO

outras pessoas.

Todos nós temos dons e talentos para contribuir.
Por meio do voluntariado, tanto os que prestam
como os que recebem o serviço são beneficiados.
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Resumo das iniciativas
Desde 1985, os Serviços Humanitários SUD trabalham
com ministérios do governo, organizações não governamentais e organizações comunitárias a fim de ajudar
milhões de pessoas no mundo todo. Estabelecido sobre
princípios de responsabilidade pessoal, apoio à comunidade, autossuficiência e sustentabilidade, nosso trabalho
oferece às pessoas e às comunidades os recursos de que
precisam para melhorar sua vida de maneira duradoura e
significativa.

AUXÍLIO EMERGENCIAL
Quando ocorrem fatalidades, os Serviços Humanitários SUD
fornecem trabalho voluntário, alimentos, roupas, suprimentos
médicos e outros tipos de atendimento de emergência a fim
de aliviar o sofrimento dos que padecem dessas necessidades
urgentes.
■

175 países e territórios desde 1985
155 projetos em 50 países em 2018

SEGURANÇA ALIMENTAR
Com o apoio do Benson Food Institute, os Serviços Humanitários
SUD trabalham com parceiros confiáveis para melhorar a saúde
e o bem-estar de famílias e comunidades usando soluções e
recursos locais.
■

41 países e territórios desde 2006
311.700 pessoas em 16 países em 2018
51 bolsas de estudo concedidas em 11 países

VISÃO
Os Serviços Humanitários SUD ajudam a prevenir o tipo de
cegueira que pode ser evitada e fornecem outros serviços para
deficientes visuais por meio de parceria com profissionais do
mundo todo.
■

74 países e territórios desde 2003
309.800 pessoas auxiliadas em 35 países em 2018

CUIDADOS COM A MÃE E O RECÉM-NASCIDO
Os Serviços Humanitários SUD fornecem treinamento e equipamentos para atendentes e auxiliam no cuidado e ressuscitação
de recém-nascidos, além de melhorarem a sobrevivência materna
após o parto.
■
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93 países e territórios desde 2003
53.800 pessoas treinadas em 39 países em 2018

ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO
Os Serviços Humanitários SUD trabalham com parceiros locais
para construir sistemas de água e saneamento e ensinam às
comunidades sobre a manutenção do sistema a fim de capacitá-
las a atender suas necessidades de água a longo prazo.
■

76 países e territórios desde 2002
657.500 pessoas em 28 países em 2018

VACINAS
© UNICEF/UNI115491/Modola

Fazemos parcerias com profissionais de imunização no mundo
todo a fim de aumentar as vacinas de rotina e reduzir o número
de mortes por doenças que podem ser evitadas.
■

6 países e territórios desde 2002
7 campanhas beneficiaram 7 países em 2018

CADEIRAS DE RODAS
Os Serviços Humanitários SUD trabalham com organizações
locais para melhorar os serviços oferecidos aos deficientes
físicos e para fornecer cadeiras de rodas ou aparelhos de mobilidade adequados à necessidade de cada pessoa.
■

134 países e territórios desde 2001
53.800 pessoas auxiliadas em 40 países em 2018

A JUDA AOS REFUGIADOS
© UNICEF/UN047912/Herwig

Os Serviços Humanitários SUD ajudam os refugiados ao fornecer alívio imediato e ajuda de longo prazo, além de trabalhar
com agências de reassentamento.
■

122 países e territórios desde 1985
371 projetos em 56 países em 2018

PROJETOS COMUNITÁRIOS INTERNACIONAIS
Temos como objetivo resolver problemas em âmbito comunitário ao utilizar parceiros, recursos e soluções locais.
■

175 países e territórios desde 1985
853 projetos em 104 países em 2018

PROJETOS COMUNITÁRIOS NOS ESTADOS UNIDOS
E CANADÁ
Os Serviços Humanitários SUD trabalham com parceiros da
comunidade e organizações nos Estados Unidos para lidar
com questões como as dos sem-teto, dos imigrantes e do reassentamento para refugiados, e outros projetos comunitários.
■
A Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos/Serviços de Migração
e Refugiados, e o Programa Parishes Organized to Welcome Refugees (POWR).
Foto: Sarah Williamson (http://www.sarahannayphotography.com)

43 estados e províncias em 2018
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Prioridades regionais
Os Serviços Humanitários SUD atuam no mundo todo com sede em Salt Lake City, Utah,
e Escritórios de área em todo o mundo. Cada escritório internacional aborda necessidades
humanitárias específicas para sua área em conjunto com parceiros locais.

ÁFRICA NORTE/ORIENTE MÉDIO

ESTADOS UNIDOS E CANADÁ

• Auxilia em necessidades
educacionais, médicas e
psicológicas entre refugiados
e pessoas desalojadas

• Ajuda os membros da Igreja
a agir diante de desastres
naturais
• Ajuda líderes da Igreja a fornecerem auxílio humanitário
MÉXICO

• Melhora o acesso à água
potável e comida
• Amplia o acesso a melhores
oportunidades de trabalho
e educação

AMÉRICA CENTRAL

CARIBE

• Oferece apoio a organizações que auxiliam pessoas
com deficiências
• Auxilia com saúde
e educação

• Auxilia com saúde
e educação

ÁFRICA OESTE

• Oferece programas
de treinamento técnico e
vocacional para os jovens

• Oferece apoio a pessoas
afetadas por emergências
AMÉRICA DO SUL NOROESTE

• Auxilia em projetos e parcerias
para educação fundamental
• Auxilia em projetos de saúde
e água potável

BRASIL

• Auxilia com saúde
e educação

AMÉRICA DO SUL SUL

• Ajuda os refugiados

• Presta auxílio em pequenos hospitais
• Auxilia alunos com kits escolares
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EUROPA LESTE

• Oferece apoio à pessoas com deficiência

EUROPA

• Fornece equipamento médico e treinamento

• Auxilia em questões educacionais,
médicas e carência de água em
comunidades necessitadas

• Fornece materiais de primeira necessidade,
educação, cuidados com os idosos

• Auxilia em programas de integração
de refugiados

ÁSIA NORTE

• Atende à emergências por
meio de parceiros
• Oferece apoio a refugiados
e à famílias com dificuldades financeiras
• Auxilia escolas e comunidades com treinamento
vocacional
ÁREA ÁSIA

• Melhora os serviços médicos e
as condições ambientais
• Presta auxílio em desastres
naturais
FILIPINAS

• Distribui equipamento
médico e cadeiras de roda
• Auxilia escolas com alfabetização, equipamentos e
nutrição

ÁFRICA SUDESTE

• Auxilia com saúde e educação
• Fornece acesso à água potável
• Distribui equipamentos para salas
de aula

PACÍFICO

• Auxilia em projetos de saúde
e bem-estar
• Fornece auxílio a escolas por
meio de aperfeiçoamento didático,
equipamentos e acesso à água
potável
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Acima: Em Gana, um jovem em uma cadeira de rodas, recebe auxílio de um técnico dos Serviços Humanitários SUD. Abaixo: Leitangi Solomon sorri após
receber uma cadeira.

Melhorar vidas

MUITAS PESSOAS em todo o mundo precisam de

uma cadeira de rodas para melhorar sua mobilidade,
mas somente 5 a 15 por cento delas têm acesso a uma
cadeira de rodas. Os especialistas voluntários e treinadores
dos Serviços Humanitários SUD trabalham com organizações parceiras para fornecer treinamento e doações
de cadeiras de rodas e aparelhos de mobilidade básicos.
Tudo isso é feito de acordo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde.
Leitangi Solomon, que vive na ilha de Vanuatu, no Pacífico, nasceu sem as mãos e os pés. Quando criança, ela
viajou uma longa distância para tirar as medidas e receber
próteses para os braços e as pernas. Ela também usou um
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andador para se locomover. Quando tinha
11 anos, recebeu sua primeira cadeira de
rodas. Passou a usá-la com facilidade.
Ao usar cada vez mais a cadeira de rodas
dela, Leitangi sentiu que não precisava mais
dos membros artificiais que havia usado por tanto tempo.
“Descobri que era mais fácil usar meus próprios membros”, disse Leitangi. “É uma bênção de Deus.”
Embora Leitangi ainda precise de ajuda às vezes, ela disse
que é grata por ser mais independente e aproveita a mobilidade que ganhou com a cadeira de rodas. Os Serviços
Humanitários SUD ajudam pessoas como Leitangi em todo
o mundo a melhorar a vida.

Alto à esquerda e à direita: Voluntários do Mãos Que Ajudam trabalham para tirar o entulho após a inundação no sudoeste do Japão. Abaixo à esquerda:
Voluntários ajudam a transportar estoques de alimentos para centros de evacuação e voluntários.

Responder à emergências
EM 2018, o Japão foi afetado por desastres naturais

incluindo terremotos, tufões e inundações. Em abril e
junho, dois terremotos de magnitude 6.1 nas províncias de
Shimane e Osaka afetaram milhares de pessoas.
No final de junho e começo de julho, uma chuva torrencial
e inundações afetaram o sudoeste do Japão — a pior que o
país havia visto em décadas. Mais de 200 pessoas morreram e mais de um milhão de pessoas foram forçadas a sair
de seus lares.
Os Serviços Humanitários SUD trabalharam com várias
organizações de auxílio local e nacional prestando auxílio
em meio ao desastre e trabalhando na limpeza. Os membros e os missionários trabalharam com líderes comunitários e centros de voluntários para organizar os esforços de
limpeza. Os Serviços Humanitários SUD ajudaram a Japan

Voluntary Organizations Active in Disaster (JVOAD) a
distribuir suprimentos de emergência e auxílio a membros
da comunidade afetados. A IsraAID em parceria com os
Serviços Humanitários SUD ofereceu auxílio psicológico
para os sobreviventes do desastre. A ADRA Japan forneceu materiais básicos para as pessoas que perderam seus
pertences.
O Second Harvest Japan, o maior banco de alimentos do
Japão, distribuiu alimentos e bebidas para as capelas da
Igreja. Depois, os voluntários levaram os suprimentos para
os centros de evacuação e de voluntários.
Os Serviços Humanitários SUD prestaram auxílio nesses
desastres e em muitos mais esse ano, fornecendo material
de emergência e o apoio de voluntários.
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Acima: Uma enfermeira em Banyumas, Indonésia, ao lado de uma mãe. Em 2018, as enfermeiras dessa maternidade concluíram o curso Helping Babies
Breathe [Ajudem os Bebês a Respirar], administrado pelos facilitadores dos Serviços Humanitários SUD.

Salvar vidas de mães e filhos
A CADA ANO centenas de milhares de mulheres morrem de complicações relacionadas à gravidez e ao parto.
Os Serviços Humanitários SUD estão trabalhando para
alcançar uma das Metas de Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas: ajudar mães e bebês a sobreviver.

Duishebaeva é uma parteira que trabalha em uma remota
aldeia montanhosa no Quirguistão, a 400 quilômetros de
um centro médico regional.
Em 2018, ela recebeu treinamento no curso Helping
Mothers Survive [Ajudar Mães a Sobreviver] apoiado pelos
Serviços Humanitários SUD. Esse treinamento ajuda parteiras, enfermeiras e profissionais de saúde a cuidar de mães
e bebês antes, durante e depois do parto.
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Logo após o treinamento, foi pedido a Duishebaeva que
ajudasse um bebê a nascer no meio da noite.
“Tudo que eu conseguia pensar era o que aconteceria se eu
não pudesse ajudar aquela mulher”, Duishebaeva disse.
O bebê nasceu bem, mas a mãe começou a perder muito
sangue. Usando o que aprendeu no treinamento, a parteira
parou o sangramento e estabilizou a mãe. Hoje, a mãe e o
bebê estão saudáveis.
“Em meu país temos um ditado que diz que se uma mãe
está bem e seu bebê está bem, um povo ou uma nação
está bem”, Duishebaeva disse. “Fico tão feliz de poder servir
meu povo todos os dias”.

No alto: Florence Amolo Nyakuli, uma agricultora familiar em Kakamega, Quênia, mostra sua produção. À esquerda: Uma jovem conduz seu rebanho perto de casa,
na Guatemala. Ao centro: Paslida Aseka dobrou sua colheita depois de receber sementes e treinamento da One Acre Fund e dos Serviços Humanitários SUD. À direita:
Um homem trabalha no campo em Cochabamba, Bolívia.

Fornecer recursos essenciais para famílias
Os SERVIÇOS HUMANITÁRIOS SUD trabalham
diariamente para eliminar a fome no mundo. Uma maneira
de reduzir a fome é identificar agricultores com pequenas
propriedades agrícolas e ajudá-los a aumentar a produção.

colhiam comprando milho e feijão. Agora ela dobrou a produtividade da colheita e sua família pode viver daquilo que
planta. Em uma colheita muito boa, ela pode até vender o
excesso para o mercado.

No Quênia esses “agricultores familiares” plantam milho,
feijão e outras culturas para alimentar suas famílias. Porém,
a produção geralmente é pequena e essas famílias muitas
vezes passam fome.

Paslida agora pode cuidar melhor de si mesma. Ela passa
mais tempo cuidando da família e servindo a comunidade.
Ela contribui ajudando as pessoas ao seu redor. Os Serviços Humanitários SUD continuam com a meta de ajudar
famílias como a de Paslida a desenvolver maior segurança
alimentar.

Com a ajuda dos Serviços Humanitários SUD e da One Acre
Fund, Paslida aprendeu técnicas modernas de plantio como
a rotação de culturas e o espaçamento de sementes.
Antes de trabalhar com a One Acre Fund, Paslida e sua
família tinham que complementar a alimentação que
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Nossos parceiros
Trabalhamos lado a lado com parceiros alinhados com nossa missão
e que se provaram eficazes em seus esforços humanitários. Trabalhamos com organizações de todos os tamanhos, de organizações
não governamentais internacionaisis (NGOs) e ministérios governamentais a organizações locais sem fins lucrativos.
Ao fazermos parceria com organizações que fornecem soluções
locais sustentáveis às necessidades locais, podemos garantir que
nossos recursos sejam usados apropriadamente. Trabalhando
conosco, nossos parceiros podem aumentar seu impacto por meio
de nossos recursos financiados e de nossos voluntários.

Mais de 15.000 parceiros comunitários,
regionais e internacionais desde 1985

Como você pode ajudar
O trabalho humanitário mais eficaz envolve encontrar soluções
locais para problemas locais. Quando os desastres ou as necessidades surgem em comunidades ou países distantes, a Igreja incentiva
os membros a doar para o Fundo de Auxílio Humanitário global
para auxiliar os necessitados. É pedido então que os membros vão e
sirvam em suas comunidades.
Há muitas maneiras de fazer a diferença em sua comunidade.
Pense no que gosta de fazer e em quais oportunidades de
voluntariado você já teve e como foram. Em espírito de oração,
pondere como você pode fazer a diferença. Depois:

• ENCONTRE UMA NECESSIDADE
• PESQUISE ORGANIZAÇÕES LOCAIS
• FAÇA UM PLANO
• COMPARTILHE SUAS EXPERIÊNCIAS
À esquerda: Um menino em frente à sua casa em Angkor Wat, Camboja. Em 2018, os
Serviços Humanitários SUD trabalharam com parceiros locais para melhorar o acesso à
água potável e às instalações de banheiros nas escolas em todo o país.

RELATÓRIO ANUAL DOS SERVIÇOS HUMANITÁRIOS SUD — 2018
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“Os membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos
Dias — que vivem em quase todos os países do mundo —
se importam profundamente com a família humana.
A Igreja continuará a contribuir com recursos e pessoas para
prover auxílio nas regiõess com necessidades.”
— Presidente Russell M. Nelson
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