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Introdução

A Caixa do Bem é um projeto sustentável e estratégico de arrecadação de

doações que está ativo desde o ano de 2012, onde são disponibilizadas

caixas de metal para a promoção de campanhas sociais.

Desde então, o Exército de Salvação é uma das primeiras instituições a

oferecer caixas para arrecadação de doações de maneira prática, segura e

com coletas programadas, trazendo bons resultados nas coletas e

promovendo em sua imagem os valores e serviços da instituição.

Com as doações arrecadadas conseguimos dar sequência no trabalho do

Exército de Salvação no Brasil, levantando fundos para o sustento do

trabalho da organização.

O Exército de Salvação é uma ONG internacional, que está no Brasil desde

1922. Conta com 16 unidades de atendimento social no Brasil, focando no

apoio à crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
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Resumo da Arrecadação

Caixas Arrecadadas
3,5

Kg De Roupas Arrecadadas

165 KG

Peças Arrecadadas

515
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Tabela - Caixas de Metal
Arrecadação por região

Unidade Cidade Caixas KG Peças

Instituto De Engenharia - Vila Mariana São Paulo - SP 3,5 165 515
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Grá�co - Caixa de Metal
Arrecadação por região
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Impacto Social
Projetos Sociais e Bazares Bene�centes

Os projetos sociais do Exército de Salvação são sustentados parcialmente
com o resultado �nanceiro do Programa de Bazares Bene�centes, existente
desde o ano 2000.

As roupas arrecadadas que não são adequadas para distribuição, são
encaminhadas para os bazares onde são revendidas e apoiam à comunidade
local e também os projetos sociais do Exército de Salvação.

Saiba mais em: www.exercitodoacoes.org.br
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Impacto Ambiental

Quantidade de CO2 que deixou  
de ser enviada para a atmosfera:

4.112,5 KG 
de CO2

Cada quilo de roupa reutilizada e representa uma economia de 25 quilos de
CO2, de acordo com um estudo da Universidade Politécnica da Catalunha

(UPC).

Saiba mais: Artigo da UPC

https://www.upc.edu/en/press-room/news/reusing-1-kg-of-clothing-saves-25-kg-of-co2-according-to-a-study-by-intexter
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