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I-

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Instituição

Amigos do Bem Instituição Nacional Contra a Fome e a Miséria

CNPJ

05.108.918/0001-72

Endereço da sede Rua Dr. Gabriel de Resende, nº 122

Bairro Vila Invernada

Município/UF

São Paulo/ SP

CEP

03350-005

Telefone

11 3019-0100

Fax

11 3019-0100

E-mail

informacoes@amigosdobem.org

Site

www.amigosdobem.org

II-

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO

Em 1993, um grupo de amigos liderados por Alcione de Albanesi passou a arrecadar e
distribuir, no Sertão Nordestino, no período do Natal e do Ano Novo, alimentos, roupas,
colchões, cadeiras de rodas, brinquedos e remédios, além de levar atendimento médico e
odontológico ambulatorial emergencial para populações vivendo em extremo risco social,
tornando-se um trabalho de transformação, com inúmeras iniciativas socioassistenciais que
movimentam a vida de milhares de pessoas.

O Sertão Nordestino é o semiárido mais populoso do mundo, com os mais baixos índices de
desenvolvimento humano (IDH) do Brasil. Ali vivem mais de 22,7 milhões de pessoas em
condições precárias, correspondendo a mais de 50% da população em situação de extrema
pobreza no país, existindo em uma região cuja área atingida pela seca equivale a 3 vezes o
estado de SP.
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Em 2002, nasce “Amigos do Bem, Instituição Nacional Contra a Fome e a Miséria”, que tem
como objetivo o atendimento, assessoramento e defesa de garantia de direitos, ofertados
por meio de projetos e programas que possam gerar emprego e renda, desenvolvimento
local, desenvolvimento humano e promover a inclusão social, de modo a combater a fome
e a miséria secular no sertão.

Em poucos anos muitas vitórias puderam ser alcançadas, foram construídas 4 Cidades do Bem
(construídas com recursos conseguidos pela instituição) que abrigam cerca de 3.000 pessoas,
nos estados de Pernambuco (Município de Buíque – povoado de Catimbau e Município de
Inajá), Alagoas (Município de São José da Tapera – povoado de Torrões ) e Ceará (Município
de Mauriti), dotadas de completa infraestrutura: casas de alvenaria, acesso à água,
saneamento básico, eletrificação de ruas e estradas, sede administrativa, hortas comunitárias,
padaria, mercearia, espaços de convivência e desenvolvimento humano, área de lazer,
cabeleireiro, entre outros espaços cedidos para atendimentos humanitários e emergenciais.
Desde o início do Projeto, 44.624,66 M² já foram construídos, representado o total de obras
realizadas com construções institucionais.

Os programas e projetos realizados visam desenvolver o potencial de cada região e gerar
autossustentabilidade, propiciando, assim, a transformação para muitas vidas. Junto às
Cidades do Bem de Pernambuco e Ceará, existem plantações com mais de 130 mil pés de caju
num total de 680 hectares, além de fábricas de beneficiamento de caju e outra de doces; já
em Alagoas, além da plantação de pimentas para conservas orgânicas, há o projeto de
artesanato e oficinas de costura, que capacita a população local e permite o ensino de uma
profissão.

O Projeto Transformação surgiu para ensinar conceitos de cidadania àqueles que nunca
estiveram na escola, desenvolvendo suas capacidades e potencialidades. Todos os meses
voluntários viajam às regiões atendidas para realizar palestras informativas, enriquecendo as
bases familiares, a socialização e a convivência comunitária e entregar em mãos, para 13.099
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famílias cadastradas, cestas básicas, roupas, remédios e outros, deixando, acima de tudo, a
marca de amor que movimenta este trabalho.
Hoje, crianças e jovens já vislumbram um futuro diferente. 4 Centros de Transformação,
centros de acolhimento, convivência e desenvolvimento humano, com 3 mil m² cada, foram
construídos com capacidade para atender a 10.000 crianças e jovens - entre 4 e 21 anos - por
meio de atividades sociais, culturais e esportivas, também complementares e
extracurriculares, como informática, dança e música, além de oficinas profissionalizantes.

Com base em estudos, pesquisas e na experiência adquirida ao longo dos anos, os Amigos do
Bem identificam os locais mais necessitados, cadastram as famílias, coletam informações
detalhadas do povoado e desenvolvem ações socioassistenciais específicas, de acordo com
suas carências e potencialidades. Atuando, assim, em 118 povoados em áreas rurais dos
estados de Alagoas, Ceará e Pernambuco.

Concentrados na cidade de São Paulo, mais de 8.600 voluntários que realizaram 322.139
horas do bem de atividades no ano, multiplicam-se na tarefa de fazer o Bem, contribuindo
para o atendimento de milhares de pessoas que vivem em extrema vulnerabilidade social, em
casas de taipa, sem água, luz e qualquer outro recurso, mas com a esperança de um futuro
melhor.

REALIZAÇÕES 2018:



13.099 famílias cadastradas, representando cerca de 60 mil pessoas atendidas todos
os meses;



Manutenção de 4 Centros de Transformação, com 12,5 mil m² de área construída
total, que atenderam a cerca de 10.000 crianças e jovens – entre 4 e 21 anos - por
meio de atividades sociais, culturais, esportivas e oficinas profissionalizantes;



Manutenção de 4 Centros Educacionais que atenderam a 1.264 crianças e
adolescentes;
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1.621.550 quilos de alimentos não perecíveis arrecadados no ano;



135.129 quilos de alimentos não perecíveis distribuídos mensalmente;



2,4 milhões de refeições servidas por ano nos Centros de Transformação;



Geração de renda e trabalho com mais de 916 frentes de trabalho, beneficiando
indiretamente mais de 5.028 pessoas;



Manutenção de 4 Cidades do Bem, completa infraestrutura, em que vivem cerca de
3.000 pessoas;



775 palestras realizadas no Projeto Transformação;



12.506 crianças atendidas com distribuição de sacolinhas de Natal e de Brinquedos;



329.430 peças de roupas e calçados distribuídos;



108.815 atendimentos de saúde – consultas, exames, procedimentos, medicamentos
– para 20.818 pacientes médicos e odontológicos, que recebem atenção emergencial
e humanitária realizada por meio de voluntários de saúde;



40 casas construídas e entregues totalmente mobiliadas;



06 poços perfurados;

III-

OBJETIVOS

Os Amigos do Bem têm por missão a promoção da cidadania e o enfrentamento das
desigualdades, através de trabalhos socioassistenciais que visem amparar pessoas em estado
de risco social, não fazendo distinção de raça, cor, sexo, idade, credo religioso ou político, bem
como condição social, o que garantirá a universalidade do atendimento e assessoramento.
MISSÃO
Transformar vidas através de projetos socioeducacionais e autossustentáveis, capazes
de promover desenvolvimento local e inclusão social, erradicando a fome e a miséria.
VISÃO
Um futuro em que a fome e a miséria no Sertão Nordestino sejam lembradas como
fatos históricos.
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PREMISSA
Acreditamos que o ser humano é o agente de sua própria mudança e um multiplicador
do bem. Tendo o amor como alicerce e a força do trabalho voluntário, acreditamos
que este projeto seja um caminho para a construção de um mundo melhor.

PILARES DE ATUAÇÃO
Acesso à Educação
Conscientes de que a educação é a base para o desenvolvimento humano, trabalhamos
para oferecer formação humana plena às crianças e jovens das comunidades
atendidas. Nossa atuação abrangente, potencializa habilidades e promove a inclusão
social, objetivando o exercício da cidadania.
Geração de Renda
Com o objetivo de transformar vidas, investimos na geração de renda para promover
inclusão social no sertão nordestino. Projetos que visam a autossustentabilidade foram
criados nas diferentes regiões atendidas, de acordo com o potencial de cada
localidade. Além de frentes de trabalho dirigidas às populações atendidas, geramos
também diversos empregos para funções locais, promovendo a contratação de
profissionais das áreas administrativa, educacional e de serviços em geral.
Acesso à Saúde
No sertão nordestino, milhares de pessoas enfrentam difíceis condições de acesso ao
sistema de saúde e convivem com a dor, sem remédio ou qualquer outro recurso. Para
amenizar essa situação das populações carentes atendidas, voluntários realizam
atendimentos ambulatoriais médicos e odontológicos nos povoados e em espaços
cedidos nas Cidades do Bem.
Infraestrutura
Construídas nos estados de Pernambuco (Buíque e Inajá), Alagoas (São José da Tapera)
e Ceará (Mauriti), as quatro Cidades do Bem são dotadas de completa infraestrutura e
foram criadas com o objetivo de desenvolver o potencial de cada região e gerar
autossustentabilidade.
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IV-

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS

Artigo 3º: A instituição tem por finalidade desenvolver programas assistenciais
continuados, permanentes e planejados, na modalidade de atendimento, assessoramento ou
defesa e garantia de direitos, em conformidade com os parâmetros estabelecidos na Lei
Orgânica da Assistência Social – nº 8.742/93, cumulado com o Decreto 6.308/07, visando à
promoção da pessoa humana, em igualdade de condições, mediante a prática de ações que
visem:
I. a erradicação da pobreza e ou a minoração das suas privações;
II. o fortalecimento dos vínculos afetivos, vedando qualquer prática discriminatória
quanto à etnia, faixa etária, gênero ou deficiência;
III. o fortalecimento de movimento sociais, criando “Núcleos Produtivos” e
“Residenciais” para viabilizar “Projetos Agrícolas”, visando o desenvolvimento de
culturas agrícolas e criações para consumo interno;
IV. desenvolver empreendimentos geradores de trabalho e renda;
V. integração ao mercado de trabalho do público alvo da política nacional de
assistência social, desenvolvendo valores de cidadania e programas profissionalizantes
de inclusão social;
VI. assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
VII. criar espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção das crianças e no
processo de desenvolvimento infantil;
VIII. contribuir para inserção, reinserção e permanência da criança, adolescente e
jovem no sistema educacional;
IX. possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças,
adolescentes e jovens em estado de vulnerabilidade, bem como estimular o
desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação
cidadã;
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X. possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania
e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas
básicas;
XI. promover atividades culturais, os quais serão desenvolvidos pela instituição,
através da apresentação de projetos em conformidade com a Lei Rouanet;
Parágrafo Único: A Entidade manterá a finalidade pública, sempre que financiada pelo
Estado, não obstante possuir natureza privada, e observará os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, efetividade e congruência;

V-

INFRAESTRUTURA

A instituição possui como filiais as seguintes unidades:
-Amigos do Bem Instituição Nacional Contra a Fome e a Miséria (Unidade Buíque)
CNPJ: 05.108.918/0002-53
Endereço: Fazenda Amigos do Bem I, s/n – Serra do Catimbau Buíque/PE CEP: 56.520-000
-Amigos do Bem Instituição Nacional Contra a Fome e a Miséria (Unidade Mauriti)
CNPJ: 05.108.918/0005-04
Endereço: Sitio Brejo Grande, s/n - Coité Mauriti/CE CEP: 63.210-000
-Amigos do Bem Instituição Nacional Contra a Fome e a Miséria (Unidade Inajá)
CNPJ: 05.108.918/0006-87
Endereço: Fazenda Amigos do Bem II, s/n – Zona Rural

Inajá/PE CEP: 56.560-000

-Amigos do Bem Instituição Nacional Contra a Fome e a Miséria (Unidade Torrões)
CNPJ: 05.108.918/0007-68
Endereço: Vila de Torrões, s/n – Torrões São José da Tapera/AL

CEP: 57.445-000

-Amigos do Bem Instituição Nacional Contra a Fome e a Miséria (Unidade São Paulo)
CNPJ: 05.108.918/0003-34
Endereço: Rua Padre Mauricio, nº 300 – Vila Diva São Paulo/SP CEP: 03.351-000
-Amigos do Bem Instituição Nacional Contra a Fome e a Miséria (Unidade São Paulo)
CNPJ: 05.108.918/0008-49

AMIGOS DO BEM - INSTITUIÇÃO NACIONAL CONTRA A FOME E A MISÉRIA
Central São Paulo
Rua Dr. Gabriel de Resende, 122 São Paulo/SP
CEP: 03350-005 Fone: 11 3019-0100
Site: www.amigosdobem.org email: informacoes@amigosdobem.org

7

Endereço: Rua Dr. Gabriel de Resende, nº 122, 2º andar – Vila Invernada São Paulo/SP CEP:
03350-005

VI-

AÇÕES DESENVOLVIDAS

O projeto de atendimento inicial tem por objetivo suprir as necessidades básicas das
comunidades carentes em extrema vulnerabilidade social. O processo inicia com a
identificação de povoados que vivem em condições precárias nos diferentes estados e
localidades.

Ao serem cadastradas, as famílias recebem um CARTÃO DO BEM, e passam a contar com
acompanhamento mensal dos Amigos do Bem, onde recebem alimentos, roupas, calçados,
colchões, cobertores, cadeiras de rodas, bicicletas e outros itens, além da retaguarda de
atendimento humanitário e emergencial promovido por voluntários médicos, dentistas, entre
outros profissionais da área de saúde, que também disponibilizam a doação de remédios.

Voluntários desenvolvem palestras educativas para as famílias atendidas, que fazem parte do
Projeto Transformação, que surgiu para ensinar conceitos de cidadania àqueles que nunca
estiveram na escola, enriquecendo as bases familiares, a socialização e a convivência
comunitária. São palestras sobre desenvolvimento humano e cidadão, orientação sexual,
higiene e comportamento familiar.

O Projeto Vitória tem como principal objetivo a recuperação de dependentes de bebidas
alcóolicas, oferecendo a oportunidade de abandono do vício.

Foram construídas 4 Cidades do Bem nos estados de Pernambuco (Buíque e Inajá), Alagoas
(São José da Tapera) e Ceará (Mauriti), dotadas de completa infraestrutura: casas de alvenaria,
saneamento básico, acesso à água, eletrificação de ruas e estradas, sede administrativa,
padaria, mercearia, área de lazer, cessão de espaço para atendimentos humanitários
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emergenciais, além da construção de 112 cisternas e perfuração dos 34 poços artesianos,
recursos fundamentais para a sobrevivência, já em São José da Tapera/AL foi realizada a
canalização de água.

A educação - o conhecimento e desenvolvimento humano, representa a perspectiva de um
futuro melhor. Os Centros de Transformação, espaços de convivência, acolhimento e
desenvolvimento humano atendem crianças, adolescentes e jovens através de atividades
sociais, culturais, esportivas e profissionalizantes.

Os 4 Centros de Transformação estão localizados nos estados de Pernambuco (Buíque e Inajá),
Alagoas (São José da Tapera) e Ceará (Mauriti), e contam com a infraestrutura individual de
3.000m² de área construída, 25 salas de atividades, ambientes para capacitação profissional,
brinquedoteca, sala de música, culinária, sala de dança, teatro, quadra poliesportiva, parque
infantil, alimentação e transporte.

Os projetos realizados visam desenvolver o potencial de cada região e gerar
autossustentabilidade, propiciando assim a transformação para muitas vidas. Em Pernambuco
e Ceará, existem plantações com mais de 130 mil pés de caju num total de 680 hectares, além
de fábricas de beneficiamento de caju e outra de doces; já em Alagoas, além da plantação de
pimentas para conservas orgânicas, há o projeto de artesanato e oficinas de costura, que
capacita a população local e permite o ensino de uma profissão.

As fábricas de beneficiamento de castanha de caju beneficiam as castanhas da plantação, além
de produzir subprodutos como a farinha e o xerém.

Em São Paulo, milhares de voluntários atuam na arrecadação de alimentos nas redes de
supermercado, realizando a divulgação da instituição e solicitando doações de alimentos para
composição das cestas básicas entregues às famílias cadastradas. Em 2018, aconteceram 9
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ações em 56 lojas de supermercados, arrecadando 1.621.550 quilos de alimentos não
perecíveis.

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
O atendimento ocorre:


Nos municípios de Buíque, Arcoverde, Inajá em Pernambuco nos seguintes
povoados: Açude Velho, Baixa Funda, Baixa da Palha, Baixa da Palmeira,
Batinga, Boa Vista, Bode, Brejinho, Breus, Baixas, Cabelo Duro, Caldeirão –
Buíque e Inajá, Caraibeiro, Carnaúba, Chafariz, Coloral, Cumbre, Dor de Dente,
Engazeira, Fazenda Velha, Igrejinha, Lagoa da Entrada, Lixão de Arcoverde,
Malhador, Morro das Cabras, Multirão, Muquem, Olho D`Água – Buíque e Inajá,
Palmeira, Pau Ferro Grosso, Pititi, Porão, Ponta de Várzea, Porto Seguro,
Queimada da Onça, Quixaba, Riachinho, São Luís, Serra Branca, Serra do
Catimbau, Sítio Belos, Sítio Cavalo, Sítio Xexéu, Túnel, Vila Catimbau.



Nos municípios de São José da Tapera, Batalha, Jaramataia, Arapiraca em
Alagoas, nos seguintes povoados: Antas, Assentamento Fé em Deus, Baixa
Grande, Campo Alegre, Farias, Olho D´Água do Padre, Lagoa da Cobra, Lixão
Arapiraca, Moçambique, Moita, Palmas, Pilões, Pimenta, Salgadinho, Salobo,
Santa Luzia, São Francisco, São Pedro I, II e III, São Vicente, Serrote, Torrões,
Vagem e Xexéu.



Nos municípios de Mauriti e Brejo Santo no Ceará, nos seguintes povoados:
Agrovila, Amendoeira, Bananeira, Bela Vista, Beleza, Betânia, Brejo Grande,
Caldeirão Dantas, Cajueiro, Cavaco, Coité, Curtume, De Cima, Duas Lagoas,
Extrema, Extrema Hollywood, Extrema Jatobá, Frei Galvão, Gravatá, Gravatá do
Lobo, Gravatazinho, Lagoa Funda, Letreiros dos Bernardos, Lobo, Malhada
Grande, Marcela, Morro Dourado, Mucambo, Nossa Senhora Santana, Nova
Santa Cruz, Oitis, Olho D`Água, Paus Branco, Pedra da Letra, Pinheira, São
Miguel, Serra Velha, Serra Vermelha, Serra da Areia, Sítio Santana, Vieira, Xique
Xique.

AMIGOS DO BEM - INSTITUIÇÃO NACIONAL CONTRA A FOME E A MISÉRIA
Central São Paulo
Rua Dr. Gabriel de Resende, 122 São Paulo/SP
CEP: 03350-005 Fone: 11 3019-0100
Site: www.amigosdobem.org email: informacoes@amigosdobem.org

10

VII-

IDENTIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS

ASSISTÊNCIA SOCIAL:



ATENDIMENTO / DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E ROUPAS / DISTRIBUIÇÃO DE
SEMENTES/ PROJETO TRANSFORMAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO DE SACOLINHAS DE
NATAL E BRINQUEDOS:

PROGRAMAS

ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E ROUPAS
Para receber o atendimento as famílias passam por uma visita domiciliar e avaliação
socioeconômica. Ao serem cadastradas, recebem o Cartão do Bem, que contém código de
barras. O sistema possui dados eficazes para a distribuição de alimentos e eficiência na
logística de distribuição e aferição de resultados. O histórico geral e as condições de vida são
acompanhadas regularmente pela instituição.
PÚBLICO ALVO: crianças e adolescentes; adultos e idosos.
AÇÕES REALIZADAS: 10 distribuições no ano
PERÍODO DE ATENDIMENTO: No decorrer do ano.
NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O ATENDIMENTO: 13.099 famílias.

DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS
A distribuição de mudas de cajueiro permite às famílias cadastradas, pequenos produtores
rurais, que produzam caju e castanha para beneficiamento, encontrando na atividade uma
fonte de renda para a própria subsistência.
PÚBLICO ALVO: adultos.
AÇÕES REALIZADAS: foram entregues 12.423 mudas de cajueiro aos atendidos no Ceará.
PERÍODO DE ATENDIMENTO: No decorrer do ano.
NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O ATENDIMENTO: 109 produtores beneficiadas.
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PROJETO TRANSFORMAÇÃO
Visa dar subsídios à formação pessoal e de cidadania, com o objetivo de transformá-los em
indivíduos conscientes e responsáveis pelo seu papel de mudança de vida. Todos os meses,
voluntários que passam por treinamentos e atualizações periódicas, viajam às regiões
atendidas para realizar palestras informativas. Foram realizadas 775 palestras. Os grupos
participantes são identificados no sistema de controle e cadastro, chamado Cartão do Bem, e
recebem acompanhamento regular.
PÚBLICO ALVO: jovens, adultos, idosos.
PERÍODO DE ATENDIMENTO: No decorrer do ano.
NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O ATENDIMENTO: 13.099 famílias

DISTRIBUIÇÃO DE SACOLINHAS
Todos os anos, na época do Natal, ocorre a distribuição de sacolinhas especiais. Umas
compostas de roupas e calçados, outras apenas com kits de cinco brinquedos cada.
PÚBLICO ALVO: crianças e adolescentes.
NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O ATENDIMENTO: 12.506 crianças e jovens PERÍODO DE
ATENDIMENTO: dezembro.



CONSTRUÇÃO

DE

CISTERNAS,

PERFURAÇÃO

DE

POÇOS

ARTESIANOS,

CANALIZAÇÃO E ACESSO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA:

PROGRAMAS

CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS
A escassez da água é um dos maiores problemas do sertão nordestino. As construções de
cisternas, que individualmente armazenam mais de 16 mil litros de água, proporcionam
mudanças significativas na vida das muitas famílias beneficiadas, que deixam de caminhar até
20 km em busca de água. Foram construídas e instaladas 112 cisternas, distribuídas nos
estados de Pernambuco, Alagoas e Ceará.
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Compreendem as Etapas do Programa:
- avaliação e definição das famílias contempladas;
- capacitação e acompanhamento por técnicos das famílias para realizar a construção;
- escavação do local e implantação das instalações, pela própria família;
- construção da parte de alvenaria e conclusão da obra por profissionais especializados;
- fixação de uma placa com o nome do doador na cisterna terminada.

PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
Foram perfurados um total de 34 poços, criando uma infraestrutura hídrica voltada ao
consumo humano, além de contribuir para viabilizar a produção agrícola.
Compreendem as Etapas do Programa:
- análise técnica da região para confirmar a existência de água;
- após estudos geológicos, o local é marcado para perfuração;
- identifica-se a profundidade necessária para obter a melhor vazão (entre 100 a 300 metros);
- análise físico-química ou microbiológica da água;
- avalia-se a quantidade de poços necessários para abastecer o projeto a ser implantado no
local;
- cada poço perfurado recebe uma placa com o nome do doador.

CANALIZAÇÃO
Foi construída uma adutora do Rio São Francisco até o povoado de Torrões, em São José da
Tapera (AL), com 12 km de canalização, o que representou um marco histórico na região,
beneficiando as comunidades através do abastecimento de água potável para a região.

ACESSO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA
Para dar acesso à água, perfuramos 34 poços artesianos, promovemos a construção de 112
cisternas, a canalizamos por 12 km a partir de uma adutora, auxiliando ainda as comunidades
atendidas na manutenção dos projetos. Abrangendo os povoados atendidos nos estados de
Pernambuco, Ceará e Alagoas.
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PÚBLICO ALVO: crianças e adolescentes; adultos e idosos; comunidades locais.
PERÍODO DE ATENDIMENTO: No decorrer do ano.
NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O ATENDIMENTO: 15.761 pessoas.
PRESENÇA: nos povoados atendidos nos municípios de Buíque, Inajá, Mauriti e São José da
Tapera.



CIDADES DO BEM

PROGRAMA

Foram construídas CIDADES DO BEM no sertão nordestino, no semiárido mais populoso do
mundo, local de absoluta miséria. Estruturadas com casas de alvenaria e completa
infraestrutura: saneamento básico, acesso à água, eletrificação de ruas e estradas, sede
administrativa, padaria, mercearia, área de lazer, espaço para atendimentos humanitários
emergenciais. Os projetos realizados visam desenvolver o potencial de cada região.

CIDADE DO BEM – POVOADO DO CATIMBAU EM BUÍQUE/PE
INAUGURAÇÃO: 2005.
INFRAESTRUTURA: 76 casas, 100 mil pés de caju, fábrica de beneficiamento de castanha de
caju, centro de distribuição com 2.000 m², padaria, produção de doces, espaço para
atendimentos humanitários emergenciais, Centro de Transformação e parque infantil.
PÚBLICO ALVO: crianças, adolescentes, adultos e idosos.
PERÍODO DE ATENDIMENTO: No decorrer do ano.
NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O ATENDIMENTO: 532 pessoas.
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CIDADE DO BEM – POVOADO DE AGROVILA EM MAURITI/CE
INAUGURAÇÃO: 2006.
INFRAESTRUTURA: 146 casas, 30 mil pés de caju, fábrica de beneficiamento de castanha de
caju, espaço para atendimentos humanitários emergenciais, praça, centro de distribuição,
Centro de Transformação e parque.
PÚBLICO ALVO: crianças, adolescentes, adultos e idosos
PERÍODO DE ATENDIMENTO: No decorrer do ano
NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O ATENDIMENTO: 1.022 pessoas.

CIDADE DO BEM – INAJÁ/PE
INAUGURAÇÃO: 2007.
INFRAESTRUTURA: 33 casas, espaço para atendimentos humanitários emergenciais, praça,
parque infantil e Centro de Transformação.
PÚBLICO ALVO: crianças, adolescentes, adultos e idosos
PERÍODO DE ATENDIMENTO: No decorrer do ano.
NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O ATENDIMENTO: 231 pessoas.

CIDADE DO BEM – SÃO JOSÉ DA TAPERA/AL (POVOADO DE TORRÕES)
INAUGURAÇÃO: 2008
INFRAESTRUTURA: 149 casas, espaço para atendimentos humanitários emergenciais, Centro
de Transformação, praça, parque infantil, padaria, mercearia.
PÚBLICO ALVO: crianças, adolescentes, adultos e idosos
PERÍODO DE ATENDIMENTO: No decorrer do ano
NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O ATENDIMENTO: 1.043 pessoas.



GERAÇÃO DE RENDA

Foram desenvolvidos programas de fomento para geração de renda, de acordo com o
potencial de cada localidade.
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PROGRAMAS

PLANTAÇÃO DE CAJU
A cultura do caju foi escolhida pelo fato das regiões secas favorecerem o desenvolvimento da
planta. Ao total foram plantados 130 mil pés de caju, em 680 hectares, nos Estados de
Pernambuco e Ceará. A equipe do campo recebe capacitação e acompanhamento regular de
profissionais da EMBRAPA para garantir o cultivo adequado. No período da colheita a
instituição contrata um número maior de trabalhadores e ainda conta com a ajuda de
voluntários locais.
O projeto gera renda para as famílias através da comercialização da castanha em Pernambuco
e Ceará.
PÚBLICO ALVO: adultos.
PERÍODO DE ATENDIMENTO: No decorrer do ano.
NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O ATENDIMENTO: 258 pessoas.
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: 43 colaboradores.

BENEFICIAMENTO DE CASTANHA DE CAJU
Inaugurada em 2011, no Catimbau - PE, e em 2018, em Mauriti – CE, as fábricas foram
construídas para beneficiar as castanhas de caju das plantações locais. Optou-se pelo corte e
beneficiamento manual da castanha para gerar mais empregos.
PÚBLICO ALVO: adultos.
PERÍODO DE ATENDIMENTO: No decorrer do ano.
NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O ATENDIMENTO: 1.440 pessoas
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: 240 colaboradores.

OFICINAS DE ARTESANATO E DE COSTURA
É uma das alternativas que visam gerar renda em São José da Tapera - AL (povoados de
Torrões e Pilões), Mauriti – CE (povoados de Agrovila e São Miguel), Inajá e Catimbau – PE (no
Catimbau em espaço na Cidade do Bem). É desenvolvido de acordo com a matéria prima local,
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insumos disponíveis e aptidão da comunidade. Voluntários e profissionais capacitam e
acompanham todo o processo de produção, garantindo produtos de qualidade. Peças em
palha, babaçu, palha de fibra do tronco da bananeira, tecidos, entre outros, compõem a linha
de produtos.
PÚBLICO ALVO: adultos.
PERÍODO DE ATENDIMENTO: No decorrer do ano.
NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O ATENDIMENTO: 906 pessoas.
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: 151 colaboradores.

PRODUÇÃO DE DOCES
A Cidade do Bem no Catimbau (Buíque/PE) produz doce de leite, de caju e cocada, o que gera
trabalho e renda.
PÚBLICO ALVO: adultos.
PERÍODO DE ATENDIMENTO: No decorrer do ano.
NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O ATENDIMENTO: 72 pessoas.
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: 12 colaboradores.

PRODUÇÃO DE PIMENTA
No povoado de Xexéu/AL e Catimbau/PE é feito o cultivo hidropônico de pimenta, são
cultivadas as pimentas biquinho e pimenta de cheiro.
PÚBLICO ALVO: adultos.
PERÍODO DE ATENDIMENTO: No decorrer do ano.
NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O ATENDIMENTO: 84 pessoas.
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: 14 colaboradores.



PROJETO SOCIOEDUCACIONAL

Nos CENTROS DE TRANSFORMAÇÃO, centros de acolhimento, convivência e desenvolvimento
humano, são desenvolvidas atividades socioeducacionais – sociais, culturais, esportivas,
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extracurriculares complementares e profissionalizantes, sob orientação pedagógica de
profissionais locais e de voluntários de São Paulo, que supervisionam com regularidade o
trabalho local.
Baseado no princípio de que a crianças, adolescentes e jovens são dotados de capacidades e
potencialidades, o objetivo é assegurar o desenvolvimento integral de forma participativa,
criativa e solidária, garantindo, assim, a conquista da autonomia, da plena cidadania e a
formação de uma visão abrangente e crítica da realidade, promovendo o acesso ao
conhecimento, levando os beneficiários atendidos a enfrentar novos desafios, conquistando
autonomia ao acreditarem em seus potenciais.

CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO - BUÍQUE/PE
PÚBLICO ALVO: crianças, adolescentes e jovens.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: formação humana, acompanhamento escolar, capoeira,
música, inglês, dança, informática, esportes, jogos, brinquedoteca, artes, higiene capilar
(prevenção ao piolho), culinária, cabeleireiro e manicure.
NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O ATENDIMENTO: 1.572 crianças, adolescentes e jovens.

CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO - MAURITI/CE
PÚBLICO ALVO: crianças, adolescentes e jovens.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: formação humana, acompanhamento escolar, capoeira,
música, inglês, dança, informática, esporte, jogos, brinquedoteca, artes, cinema, recreação,
teatro, higiene capilar (prevenção ao piolho), culinária, cabeleireiro e manicure.
NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O ATENDIMENTO: 2.041 crianças, adolescentes e jovens.

CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO - INAJÁ/PE
PÚBLICO ALVO: crianças, adolescentes e jovens.
ATIVIDADES

DESENVOLVIDAS:

esportes,

música,

artes,

acompanhamento

escolar,

brinquedoteca, capoeira, dança, informática, jogos, higiene capilar (prevenção ao piolho),
culinária, cabeleireiro e manicure.
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NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O ATENDIMENTO: 538 crianças e adolescentes e jovens.

CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO - SÃO JOSÉ DA TAPERA/AL (POVOADO DE TORRÕES)
PÚBLICO ALVO: crianças, adolescentes e jovens.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: cursos de artes, brinquedoteca, capoeira, dança, esporte,
formação humana, acompanhamento escolar, informática, inglês, música, teatro, jogos,
higiene capilar (prevenção ao piolho), culinária, cabeleireiro.
NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O ATENDIMENTO: 1.541 crianças, adolescentes e jovens.



ACESSO A EDUCAÇÃO

Conscientes de que a educação é a base para o desenvolvimento humano, apoiamos 4 escolas
públicas municipais da região, assessorando as Prefeituras no desenvolvimento de suas
atividades educacionais para melhoria da qualidade do ensino da Educação Infantil ao Ensino
Fundamental II e da Educação para Jovens e Adultos, doando reformas ou ampliação das
Escolas, espaços provisórios para aulas, fornecendo ainda alimentação, transporte, materiais
e uniformes escolares. Contribuímos diretamente para o retorno ou permanência dos
adolescentes e jovens na Escola. É por intermédio das atividades escolares que podemos
preparar crianças, adolescentes, jovens e adultos, potencializando suas habilidades e valores
para uma cidadania participativa, combatendo a exclusão social.

ESCOLA MUNICIPAL - BUÍQUE/PE
PÚBLICO ALVO: crianças e adolescentes.
CURSOS MANTIDOS: Educação Infantil ao Ensino Fundamental I
NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O ATENDIMENTO: 251 crianças e adolescentes.

ESCOLA MUNICIPAL - MAURITI/CE
PÚBLICO ALVO: crianças, jovens e adultos.
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CURSOS MANTIDOS: Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Alfabetização de jovens e
adultos.
NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O ATENDIMENTO: 391 crianças e adolescentes.

ESCOLA MUNICIPAL - INAJÁ/PE
PÚBLICO ALVO: crianças e adolescentes.
CURSOS MANTIDOS: Educação Infantil ao Ensino Fundamental II.
NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O ATENDIMENTO: 359 crianças e adolescentes.

ESCOLA MUNICIPAL - SÃO JOSÉ DA TAPERA/AL
PÚBLICO ALVO: crianças, jovens e adultos.
CURSOS MANTIDOS: Educação Infantil ao Ensino Fundamental II, Alfabetização de Jovens e
Adultos.
NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O ATENDIMENTO: 263 crianças e adolescentes.

BOLSAS UNIVERSITÁRIAS – TODAS AS UNIDADES
Por intermédio de avaliações e acompanhamento do desempenho dos jovens que são
beneficiários - em todas as regiões de atuação e ao longo de anos, tendo em vista o resultado
de suas atividades escolares cumpridas, com destaque, merecimento, por dedicação, ou grau
de necessidade, entre outros critérios de seleção e concessão dos benefícios, recebem bolsa
total ou parcial para ingressar em uma universidade local com o custeio das mensalidades, de
materiais, do transporte e da alimentação.
PÚBLICO ALVO: jovens
CURSOS: Administração, Análise Desenvolvimento de Sistemas, Análise Sistemas, Assistente
Social, Biologia, Ciências Contábeis, Direito, Educação física, Enfermagem, Letras, Música,
Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia e Serviço social.
NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O ATENDIMENTO: 250 jovens.
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ACESSO A SAÚDE

PROGRAMA HUMANITÁRIO EMERGENCIAL

ATENDIMENTO HUMANITÁRIO EMERGENCIAL AMBULATORIAL - MÉDICO, ODONTOLÓGICO,
OFTALMOLÓGICO, ÓPTICO E PROJETO VITÓRIA.
O atendimento à saúde pública no Brasil é bastante deficiente. A situação se agrava ainda mais
no Sertão Nordestino, onde milhares de pessoas vivem em povoados distantes, de difícil
acesso aos centros de saúde, os quais, muitas vezes, não contam com a presença de médicos
nem dispõem dos medicamentos necessários.
O atendimento é realizado em espaços cedidos à voluntários profissionais da saúde em cada
Centro de Transformação que estão próximos as Cidade do Bem e em locais improvisados
como escolas, igrejas, entre outros. Mensalmente viajam aos locais para prestar atendimento
a todas as famílias cadastradas.

ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL
Com o objetivo de minimizar problemas físicos e esclarecer dúvidas, médicos voluntários
atendem as famílias e doam os remédios necessários, conforme o tratamento por eles
prescrito.
PÚBLICO ALVO: crianças, adolescentes, adultos e idosos.
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: No decorrer do ano.
NÚMERO DE ATENDIMENTOS: 13.278 pessoas.

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
Dentistas voluntários atendem com equipamentos portáteis para a realização de todos os
procedimentos emergenciais. São distribuídas senhas e o prontuário de cada paciente é
rigorosamente controlado, a fim de organizar o atendimento às famílias.
Mesmo os povoados isolados recebem o primeiro atendimento.
PÚBLICO ALVO: crianças, adolescentes, adultos e idosos.
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PERÍODO DE REALIZAÇÃO: No decorrer do ano.
NÚMERO DE ATENDIMENTOS: 6.119 pessoas.

ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO E ÓPTICO
Oftalmologistas voluntários detectaram sérios problemas de visão nos povoados e passaram
a atender com regularidade. Armações e lentes são doadas, o que permite melhorar a saúde,
o trabalho e a aprendizagem.
PÚBLICO ALVO: crianças, adolescentes, adultos e idosos.
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: No decorrer do ano.
NÚMERO DE ÓCULOS ENTREGUES: 862 óculos.
NÚMERO DE ATENDIMENTOS: 1.421 pessoas.

PROJETO VITÓRIA
Realizado nos estados de Pernambuco, Alagoas e Ceará, o objetivo principal é a recuperação
de dependentes de bebidas alcoólicas. Mensalmente voluntários de São Paulo realizam a
reunião e o acompanhamento dos grupos.
PÚBLICO ALVO: jovens e adultos.
PERÍODO DE ATENDIMENTO: No decorrer do ano.
NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O ATENDIMENTO: 335 pessoas.

VIII-

AÇÕES/OBRAS REALIZADAS

- Construção de: Galpão de 1.000m² (centro de distribuição), Oficina de Motos de 86m²,
Oficina de Costura de 176m², ampliações nas estruturas da Cidade do Bem (vestiário e
refeitório) de 212,25m² - No Catimbau – PE; Fábrica de Castanha de 540m² e uma Sala de
Jogos de 45m² no Ceará. Construções que totalizam mais 2.060m² de ampliações.
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IX-

AÇÕES PREVISTAS PARA 2019/2020

ÁREA DE EDUCAÇÃO
- 100 novas bolsas de estudo a Jovens em risco social - custeio de matrícula, material e
transporte para faculdade locais;
- Implantação do Projeto “Agente Educador” em 50 povoados;
- Construção de 3 Bibliotecas de estudo;
- Aquisição de 6 ônibus escolares;

GERAÇÃO DE RENDA
- Construção de nova Fábrica de Beneficiamento de Castanha de Cajú em Alagoas;
- Construção de 4 novas Oficinas de Costura;
- Investimento para o início da operação da Fábrica de Beneficiamento de Castanha de Cajú
no Ceará;

INFRAESTRUTURA
- Perfuração de 10 poços artesianos;
- Construção de 30 Casas de alvenaria mobiliadas;
- Implantação do Sistema de Energia Solar nos Centros de Transformação;

MANUTENÇÃO DOS PROJETOS EXISTENTES
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X-

DEMONSTRAÇÃO DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS E/OU
ESTRATÉGIAS QUE FORAM UTILIZADAS

Os projetos são totalmente gratuitos e implantados pela instituição, que conta com o apoio
das comunidades e agentes comunitários que participam ativamente do processo de
levantamento de dados e indicadores de resultado, cujo objetivo é identificar as necessidades
e problemas nas localidades atendidas para planejar a atuação anual e buscar subsídios para
continuar a atuação. Ações que resultam em benefícios diretos às comunidades como a
construção de parques, espaços do bem (espaços comunitários), casas, escolas, lugares de
aprimoramento humano e profissional, entre outros, articulados com os agentes locais para a
execução das metas da Instituição, envolvendo-os ainda na participação das transformações
e decisões estratégicas, portanto em todo os processos, para que atuem como multiplicadores
e voluntários.

A avaliação e o monitoramento são contínuos e ocorrem com o apoio dos atendidos, das
equipes de agentes representantes da entidade e de voluntários de São Paulo, que realizam
frequentes visitas domiciliares, palestras e reuniões localmente.

XI-

ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

A principal fonte de receitas da Instituição são doações de pessoas físicas e jurídicas
combinadas a vendas de produtos, assim distribuídas:

ORIGEM DAS RECEITAS
22%
12%
25%
33%
6%
2%

PESSOAS FÍSICAS
PESSOAS JURÍDICAS
EVENTOS
VENDA DE PRODUTOS PRÓPRIOS
HORAS DE VOLUNTARIADO
OUTROS
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As estratégias para ampliar as fontes de receita são: a diversificação das campanhas de
solicitação de recursos junto a pessoas físicas e jurídicas, implemento de projeto de
mantenedores para patrocínio da causa, planejamento de projetos para investimento social
privado e marketing relacionado à causa, entre outros canais, incluindo digitais, para
ampliação da ação. Já a destinação dos recursos, tendo em vista o Planejamento Estratégico,
direciona que a principal fonte de despesa contemple diretamente as ações fins, a causa, os
atendimentos aos assistidos no sertão, assim sendo distribuídas:

APLICAÇÃO DOS RECURSOS
19%
44%
18%
13%
6%

PROGRAMA EDUCACIONAL
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA
PROGRAMAS SOCIAIS
ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
CAPTAÇÃO DE RECURSOS

São Paulo – SP, 2 de maio de 2019.

ANDRE DE LUCA PEREIRA
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