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Se não posso fazer
tudo o que devo,
devo,  ao menos,  fazer
tudo o que posso!

Desde 1993 transformando vidas no sertão nordestino
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Filipe Dornelles

filipe.dornelles@amigosdobem.org

Federais

Estaduais

Municipais

• Utilidade Pública Federal - UPF.
• Certidão de entidade Beneficiente de Assistência Social - CEBAS.

• Certificado de Entidade Promotora dos Direitos Humanos - 
CEPDH/SP.

• Conselho Municipal de Assisntência Social - CMAS | Mauriti - 
CE, Inajá - PE, Buíque - PE e São José da Tapera - AL.
• Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolecentes - 
CHDCA | Mauriti - CE, Inajá - PE, Buíque - PE e São José da 
Tapera - AL.
• Conselho Tutelar da Criança e do Adolecente - CTCA | Mauriti - 
CE, Inajá - PE, Buíque - PE e São José da Tapera - AL.

Amigos do Bem Instituição Nacional Contra a Fome e a Miséria

CNPJ 05.108.918/0001-72

amigosdobem.org

Rua Dr. Gabriel de Resende, nº 122 - Vila Invernada

São Paulo/ SP - 03350 005

Telefone 11 3019 0100 | Fax 11 3019 0100
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Hoje, o resultado é visível na vida de milhares de famílias que 

estão sendo transformadas através de nossos projetos e, 

acima de tudo, pela valorização do ser humano como um 

indivíduo capaz de aprender e realizar por si, contribuindo para 

o desenvolvimento social e local.

 

Todas as conquistas alcançadas são resultado do trabalho de 

muitos Amigos, que acreditam que juntos podemos deixar um 

Brasil melhor para as futuras gerações.

 

O nosso trabalho está apenas começando e não podemos 

parar, precisamos trabalhar para que o ser humano seja livre, 

principalmente da fome.

Fazer o bem é a sensação de dever cumprido perante a vida.
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ÍNDICES SOCIAIS

Desemprego por Região
IBGE

PNAD

13,2%

Nordeste Norte

11,2%

Sudeste

11,7%
9,7%

Centro-
Oeste

Sul

12,8%

Analfabetismo de pessoas
com 15 anos ou mais de idade.

16,6%

Nordeste Norte

9,1%

Sudeste

4,3%
5,7%

Centro-
Oeste

Sul

4,1%

Mortalidade Infantil por Região

18,5%

Nordeste Norte

18,1%

Sudeste

13,1% 14,2%

Centro-
Oeste

Sul

12,6%

O Brasil ainda tem 12,9 milhões de analfabetos.

Um terço da população do Brasil vive no nordeste, 

onde estão concentradas mais de 50% das pessoas 

que vivem na pobreza e extrema pobreza do país.

O SEMIÁRIDO MAIS POPULOSO DO MUNDO

Dentre os problemas que 

contribuem para perpetuação 

da pobreza, merece destaque a 

condição física do ambiente, 

especialmente do Sertão. A 

seca é um fator limitante ao 

desenvolvimento nordestino, 

impossibilitando ou limitando 

várias atividades humanas. 

Percentual de Pobreza por região

13%
Norte

8%
Sul

22%
Sudeste

4%
Centro-Oeste

53%
Nordeste

IPEA 2014

Ranking Desenvolvimento Humano (IDH)

Baixo (0,631)

Médio

Alto (0,824)

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

Mais de 9,6 milhões
de pessoas na região 
Nordeste vivem hoje na
linha da pobreza extrema.
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A iniciativa de um grupo de amigos liderados por Alcione Albanesi, que 

levava às famílias do sertão nordestino roupas, alimentos, atendimento 

médico e odontológico, entre outros recursos, tornou-se um trabalho de 

transformação, com inúmeros projetos educacionais e 

autossustentáveis que hoje movimentam a vida de mais de 60 mil 

pessoas nos estados de Alagoas, Ceará e Pernambuco. 

Os Amigos do Bem atuam em diversas áreas a fim de promover uma 

transformação efetiva na vida dos milhares de pessoas atendidas.

Em poucos anos muitas vitórias foram alcançadas, foram construídas 

quatro Cidades do Bem, em mais de 35 mil m² de edificações que 

abrigam mais de 3.000 pessoas em 380 casas, 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, saneamento básico, eletrificação de 

ruas e estradas, sede administrativa, hortas comunitárias, padaria, 

farmácia, mercearia, escolas, área de lazer e cabeleireiro. Oferecendo, 

também, acompanhamento educacional aos adultos, que iniciam o 

processo de alfabetização.

Agrovila (CE)

115 povoados
atendidos

4 CIDADES DO BEM

35 mil m2 
de

edificações 3 mil
pessoas

380
casas

Catimbau (PE)

Inajá (PE)

Torrões (AL)



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 uma fábrica de beneficiamento de caju e outra de doces; já 

em Alagoas, além da plantação de pimentas para conservas, 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. Todos os meses 

voluntários viajam às regiões atendidas para 

realizar: palestras informativas, enriquecendo 

as bases familiares e comunitárias; 

atendimento médico e odontológico; 

acompanhamento educacional e entregar em 

mãos, para 11.000 famílias cadastradas, 

cestas básicas, roupas, medicamentos e 

outros, deixando, acima de tudo, a marca de 

amor que movimenta este trabalho. 

Hoje, crianças e jovens já vislumbram um futuro diferente. Quatro Centros de 

Transformação, com 3 mil m² cada, foram construídos para atender 10 mil crianças e 

jovens - entre 4 e 21 anos - por meio do ensino regular, atividades extracurriculares, 

como informática, dança e música, além de cursos 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 projetos específicos, de 

acordo com suas carências e potencialidades. Atuando, assim, em mais de 115 

povoados dos estados de Alagoas, Ceará e Pernambuco. 

1110

Oficinas
de Costura

Plantações
de Caju

Fábrica de
Beneficiamento
de Caju

Fábrica
de Doces
e Pimenta

Plantação
de Pimentas

Oficinas de
Artesanato

700
empregos gerados

Oficinas

4 Centros de
Transformação

3 mil m²
cada

10 mil
Crianças e Jovens

Atividades
Extracurriculares

Cursos
Profissionalizantes

Consultórios



VALORES
Solidariedade: capacidade de 

colocar-se no lugar do outro e 

agir com amor e amizade.

Humanidade: valorização do 

potencial humano.

Transparência: relação ética e 

verdadeira com o público-alvo.

PREMISSA
Todo ser humano é capaz de desenvolver-se 

plenamente, desde que lhe sejam oferecidos os 

recursos e as condições favoráveis para tanto.

Acreditamos na capacidade de mobilização e 

na força do povo do Sertão Nordestino que, 

mesmo em condições adversas, vive com 

determinação e esperança.

VISÃO
Um futuro em que a fome e a 

miséria no Sertão Nordestino sejam 

lembradas apenas como fatos 

históricos.

MISSÃO
Promover 

desenvolvimento local e 

inclusão social capazes de 

combater a fome e a 

miséria, por meio de ações 

educacionais e projetos 

autossustentáveis.
O
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O
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A Amigos do Bem tem por missão a promoção da cidadania e o 

enfrentamento das desigualdades, através de trabalhos assistenciais que 

visem amparar pessoas em estado de vulnerabilidade social, não fazendo 

distinção de raça, cor, sexo, idade, credo religioso ou político, bem como 

condição social, o que garantirá a universalidade do atendimento, 

independentemente da contraprestação do usuário.

Concentrados na cidade de São Paulo, mais de 6.800 voluntários multiplicam-se 

na tarefa de fazer o Bem, contribuindo para o atendimento de milhares de pessoas 

que vivem em casas de taipa, sem água, luz e qualquer outro recurso, mas com a 

esperança de um futuro melhor.

1312
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DESDE 1993
TRANSFORMANDO VIDAS

NO SERTÃO  NORDESTINO

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 FUTURO

Primeira
viagem

ao sertão

Atendimentos emergenciais, realizados
na época de Natal.

Implementação dos projetos
autossustentáveis e de inclusão social

10 mil
famílias

atendidas

44 mil
famílias

atendidas

Início dos
diversos projetos

autossustentáveis
Inauguração

das primeiras
Cidades do

Bem PE e CE

Inauguração
dos Centros de
Transformação

Inclusão de
Jovens na
faculdade

Inauguração
Cidade do

Bem Inajá PE

Chegada da
água em

Torrões AL

Identificação e
cadastramento 

das famílias
mais carentes

Inauguração
da Fábrica de 
Beneficiamento

de Caju

Cadastramento
de milhares de
novas famíliasInauguração

do Centro
Educacional CE

1.5 mil
famílias

atendidas

Inauguração
do Cidade
do Bem AL

Em que a fome e 
a miséria sejam 
lembradas como 
fatos históricos

1514



Resultados auditados por Ernest Young.

Trabalho
• Plantação de Caju
• Fábricas de Beneficiamento
   de Caju
• Fábrica de Doces
• Fábrica de Pimenta
• Artesanato
• Oficinas de Costura

Infraestrutura
• Cidades do Bem com
   Completa Infraestrutura

• Construção de Casas

• Perfuração de Poços

• Construção de Cisternas

• Saneamento Básico

Saúde
• Atendimento Médico

• Atendimento Odontológico

• Atendimento Oftalmológico

• Atendimento Óptico

Educação
• Centros de Transformação

• Centros Educacionais

• Cursos Profissionalizantes

• Alfabetização de Adultos

• Formação Superior

• Formação HumanaÁR
EA

S 
D

E 
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ÃO Os Amigos do Bem atuam em diversas áreas com a dedicação de 

6.800 voluntários, promovendo uma transformação efetiva na vida de 

milhares de pessoas.
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11.000 famílias 
cadastradas, 
representando mais de

 60 mil pessoas 
atendidas todos os meses.

Manutenção de 4 Centros Educacionais, com 

12,5 mil m² de área construída total.

12 km 

de canalização 

de água.

380 casas construídas.

112 cisternas 

construídas e

22 poços 

perfurados.

230 

educadores 

contratados.

Manutenção de 4 Centros de 

Transformação que atenderam a 

10 mil crianças e jovens 

– entre 4 e 21 anos - por meio de 

atividades extracurriculares, 

ensino profissionalizante, além 

do reforço escolar.

180 mil refeições servidas 

mensalmente nas escolas dos 

Centros de Transformação.

Manutenção de 4  Cidades do Bem, 

completa infraestrutura com mais de 

35 mil m2 de edificações, em

que vivem mais de 3.000 pessoas.

Geração de renda e 

trabalho com mais de 

700 frentes de 

trabalho, beneficiando 

indiretamente mais de 
4.200 pessoas.

Autossustentabilidade por 

meio de plantação de 

130 mil
cajueiros e beneficiamento de 

castanha de caju, produção de 

doces, pimenta e artesanato.

961.736 toneladas 

de alimentos arrecadados e 

distribuídos no ano, sendo 

120.217 toneladas 

distribuídos mensalmente.

12.052 
atendimentos na área 

de saúde: médico, 

odontológico e 

oftalmológico.

921 palestras realizadas 

no Projeto Transformação.

3.927 
sacolinhas

de Natal 

distribuídas.

403 
atendimentos 

realizados ao 

Projeto Vitória.
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Artigo 3º: A instituição tem por finalidade desenvolver programas 

assistênciais 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;

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;



SEDE:

Amigos do Bem Instituição Nacional Contra a Fome e a Miséria

(Unidade São Paulo) CNPJ 05.108.918/0003-34

Rua Padre Mauricio, nº 300 - Vila Diva - São Paulo/SP - CEP 03351 000 

FILIAIS:

Amigos do Bem Instituição Nacional Contra a Fome e a Miséria

(Unidade Buíque) CNPJ 05.108.918/0002-53  

Fazenda Amigos do Bem I, s/n - Buíque/PE - CEP 56520 000      

Amigos do Bem Instituição Nacional Contra a Fome e a Miséria

(Unidade Mauriti) CNPJ 05.108.918/0005-04 

Sitio Brejo Grande, s/n - Coité - Mauriti/CE - CEP 63210 000 

Amigos do Bem Instituição Nacional Contra a Fome e a Miséria

(Unidade Inajá) CNPJ 05.108.918/0006-87  

Fazenda Amigos do Bem II, s/n - Zona Rural - Inajá/PE - CEP 56560 000  

Amigos do Bem Instituição Nacional Contra a Fome e a Miséria

(Unidade Torrões) CNPJ 05.108.918/0007-68  

Vila de Torrões, s/n - Torrões - São José da Tapera/AL - CEP 57445 000 

Amigos do Bem Instituição Nacional Contra a Fome e a Miséria

(Unidade São Paulo) CNPJ 05.108.918/0008-49

Rua Dr. Gabriel de Resende, nº 122 - São Paulo/SP - CEP 03350 005

IN
FR

AE
ST

RU
TU

RA

2120



AÇ
Õ

ES
 D

ES
EN

VO
LV

ID
AS

Atendimento Inicial

O projeto de atendimento inicial tem 

por objetivo suprir às necessidades 

básicas das comunidades carentes 

em risco e 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 ter um acompanhamento mensal dos Amigos do Bem, onde 

recebem alimentos, roupas, calçados, colchões, cobertores, cadeiras de 

rodas, bicicletas e outros itens, além do atendimento médico, 

odontológico, oftalmológico e óptico, por profissionais da saúde, que 

também entregam medicamentos. 

Projeto Transformação

Os 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 e 

comunitárias. São palestras sobre educação, 

orientação sexual, higiene e comportamento familiar.

Projeto Vitória

O Projeto Vitória tem como principal objetivo a recuperação de dependentes de 

bebidas alcóolicas, oferecendo a oportunidade de abandono do vício.

Cidades do Bem

Foram construídas quatro 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, eletrificação de ruas e 

estradas, sede administrativa, padaria, mercearia e área de lazer, além da construção 

de 112 cisternas e perfuração dos 22 poços artesianos, recursos fundamentais para 

a sobrevivência, já em São José da Tapera/AL foi realizada a canalização de água.

2322



Centros Educacionais e Centros de Transformação

A educação representa a perspectiva de um futuro melhor. Os Centros Educacionais 

atendem da educação infantil ao ensino fundamental, além do acompanhamento 

educacional aos adultos, que iniciam o processo de alfabetização e os Centros de 

Transformação atendem crianças, adolescentes e jovens através de atividades 

socioeducativas e cursos profissionalizantes.

Os quatro 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, laboratório 

de ciências, culinária, sala de dança, teatro, quadra poliesportiva, parque infantil, 

alimentação, transporte e consultórios.

Geração de Trabalho

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 uma fábrica de beneficiamento de caju e outra de doces; já 

em Alagoas, além da plantação de pimentas para conservas, há a oficina de 

artesanato e oficinas de costura, que capacita a população local e permite o ensino 

de uma profissão.

A fábrica de beneficiamento de castanha de caju beneficia as castanhas da 

plantação manualmente, além de produzir subprodutos como a farinha e o xerém.

2524



Arrecadação de Alimentos

Em São Paulo, 6,8 mil 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 2016, foram realizadas 8 ações em 45 lojas de supermercados, 

em que foram arrecadados 961.736 quilos de alimentos não perecíveis.

Neste ano as atividades sofreram sérias di�culdades sendo prejudicadas por 

um incêndio ocorrido em 29 de maio de 2016, acarretando uma perda 

signi�cativa. As principais perdas (sinistros com perdas totais) foram: o galpão, 

os brinquedos, as roupas e os alimentos. 

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, 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, 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.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÚBLICO ALVO: 

AÇÕES REALIZADAS: 

PERÍODO DE 
ATENDIMENTO: 

NÚMERO DE 
BENEFICIADOS COM O 

ATENDIMENTO: 

Crianças e adolescentes; adultos e idosos.

Foram realizadas 8 distribuições, sendo entregues 
961.736 quilos de alimentos no ano. 

No decorrer do ano.

60.000 pessoas.

No atendimento inicial as famílias passam por uma avaliação 

socioeconômica. Ao serem cadastradas, recebem o cartão do 

bem, que contém código de barras, o sistema possui dados 

e�cazes para a distribuição de alimentos e e�ciência na 

logística de distribuição e aferição de resultados. O histórico 

geral e as condições de vida são acompanhadas regularmente 

pela instituição.

ATENDIMENTO INICIAL E DISTRIBUIÇÃO
DE ALIMENTOS E ROUPAS 

PÚBLICO ALVO: 

AÇÕES REALIZADAS: 

PERÍODO DE ATENDIMENTO: 

NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O 
ATENDIMENTO: 

Adultos.

Foram entregues 360 quilos de sementes de feijão.

No decorrer do ano.

30 famílias beneficiadas.

A distribuição de feijão e milho permite às famílias cadastradas 

produzirem alimentos para a própria subsistência. 

DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

PÚBLICO ALVO: 

PERÍODO DE ATENDIMENTO: 

NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O 
ATENDIMENTO: 

Jovens, adultos e idosos.

No decorrer do ano.

11.000 famílias.

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 921 palestras.

Os grupos participantes são identi�cados no sistema de controle e 

cadastro, chamado Cartão do Bem, e recebem acompanhamento regular.

PROJETO TRANSFORMAÇÃO



PROGRAMAS DESENVOLVIDOS 

ÁGUA

PÚBLICO ALVO: 

PERÍODO DE ATENDIMENTO: 

NÚMERO DE
BENEFICIADOS COM

O ATENDIMENTO: 

Crianças e adolescentes.

Dezembro.

3.927 crianças
e adolescentes.

Todos os anos, no Natal, ocorre a 

distribuição de sacolinhas que são 

compostas de roupas, calçados e 

brinquedos.

DISTRIBUIÇÃO DE SACOLINHAS 

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;

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 signi�cativas na vida das 

muitas famílias bene�ciadas, que deixam de caminhar até 20 km em 

busca de água. Já foram construídas e instaladas 112 cisternas, 

distribuídas nos estados de Pernambuco, Alagoas e Ceará.

CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS
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Foram construídas CIDADES DO BEM no 

sertão nordestino, no semiárido mais 

populoso do mundo, local de absoluta 

miséria. Estruturadas com casas de 

alvenaria (retirando os atendidos das 

casas de taipa) e completa infraestrutura: 

saneamento básico, eletri�cação de ruas e 

estradas, sede administrativa, padaria, 

mercearia, área de lazer, consultório 

médico e odontológico. Os projetos 

realizados visam desenvolver o potencial 

de cada região.

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, bene�ciando as comunidades através do 

abastecimento de água potável para a região.

CANALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO: 

PERÍODO DE ATENDIMENTO: 

NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O 
ATENDIMENTO: 

PRESENÇA:

Crianças e adolescentes; adultos e idosos.

No decorrer do ano.

2.282 pessoas.

Nos povoados atendidos nos municípios de Buíque, 
Inajá, Mauriti e São José da Tapera.

Para dar acesso à água, perfuramos 22 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. Foram distribuídos 412.000 mil litros de água através de 

caminhões pipa. Abrangendo os povoados atendidos nos estados de 

Pernambuco, Ceará e Alagoas. 

ACESSO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA

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
  (normalmente 100 a 200 metros);    
  
• Análise físico-química ou microbiológica da água;

• Avalia-se a quantidade de poços necessários para abastecer o projeto a ser
  implantado no local;

Foram perfurados um total de 22 poços, criando uma infraestrutura 

hídrica voltada ao consumo humano, além de contribuir para viabilizar a 

produção agrícola.

PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
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PROGRAMAS DESENVOLVIDOS 

INFRAESTRUTURA



3534

CIDADE DO BEM – POVOADO DO CATIMBAU EM BUÍQUE/PE

INAUGURAÇÃO:

INFRAESTRUTURA:

PÚBLICO ALVO:

PERÍODO DE ATENDIMENTO:

NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O 
ATENDIMENTO: 

2005.

68 casas, 100 mil pés de caju, fábrica de 
beneficiamento de castanha de caju, centro de 
distribuição com 2000 m², padaria, produção de doces,  
consultórios, Centro Educacional, Centro de 
Transformação e parque infantil.

Crianças, adolescentes, adultos e idosos.

No decorrer do ano.

339 pessoas.

CIDADE DO BEM – POVOADO DE AGROVILA EM MAURITI/CE

INAUGURAÇÃO:

INFRAESTRUTURA: 

PÚBLICO ALVO: 

PERÍODO DE ATENDIMENTO: 

NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O 
ATENDIMENTO:

2006.

193 casas, 30 mil pés de caju, consultórios, praça, centro de 
distribuição, centro educacional, centro de transformação e 
parque.

Crianças, adolescentes, adultos e idosos. 

No decorrer do ano.

1.158 pessoas.

CIDADE DO BEM – INAJÁ/PE

INAUGURAÇÃO:

INFRAESTRUTURA:

PÚBLICO ALVO:

PERÍODO DE ATENDIMENTO:

NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O 
ATENDIMENTO: 

2007.

30 casas, consultórios, praça, parque infantil, centro 
educacional e centro de transformação.

Crianças, adolescentes, adultos e idosos 

No decorrer do ano.

234 pessoas. 

CIDADE DO BEM – SÃO JOSÉ DA TAPERA/AL (POVOADO DE TORRÕES)

INAUGURAÇÃO:

INFRAESTRUTURA: 

PÚBLICO ALVO: 

PERÍODO DE ATENDIMENTO: 

NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O 
ATENDIMENTO:

2008.

269 casas, consultórios, centro educacional, centro de 
transformação, praça, parque infantil, padaria, mercearia.   

Crianças, adolescentes, adultos e idosos. 

No decorrer do ano.

1.614 pessoas. 



GERAÇÃO DE RENDA

Foram desenvolvidos projetos de autossustentação para geração de renda, de 

acordo com o potencial de cada localidade. 

PROGRAMAS DESENVOLVIDOS 

TRABALHO

PÚBLICO ALVO: 

PERÍODO DE ATENDIMENTO: 

NÚMERO DE
BENEFICIADOS COM

O ATENDIMENTO: 

RECURSOS HUMANOS 
ENVOLVIDOS:

Jovens e adultos. 

No decorrer do ano.

810 pessoas.

135 colaboradores.

Inaugurada em 2011, no Catimbau - PE, a fábrica foi construída para bene�ciar 

as castanhas de caju da plantação. Optou-se pelo corte manual da castanha 

para gerar mais empregos. 

BENEFICIAMENTO DE CASTANHA DE CAJU

PÚBLICO ALVO:

PERÍODO DE ATENDIMENTO:

NÚMERO DE BENEFICIADOS COM O 
ATENDIMENTO:

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS:

Jovens e adultos. 

No decorrer do ano.

258 pessoas.

43 colaboradores.

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 pro�ssionais 

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 (de Pernambuco e Ceará) através da 

comercialização da castanha em São Paulo.

PLANTAÇÃO DE CAJU
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PÚBLICO ALVO: 

PERÍODO DE ATENDIMENTO: 

NÚMERO DE
BENEFICIADOS COM

O ATENDIMENTO: 

RECURSOS HUMANOS 
ENVOLVIDOS:

Jovens e adultos. 

No decorrer do ano.

1.236 pessoas.

206 colaboradores.

É uma das alternativas que visam gerar 

renda em São José da Tapera - AL e 

Mauriti - CE, principalmente para as 

mulheres. É desenvolvido de acordo 

com a matéria prima local, insumos 

disponíveis e aptidão da comunidade. 

Voluntários e pro�ssionais capacitam e 

acompanham todo o processo de 

produção, garantindo produtos de 

qualidade. Peças em palha, babaçu, 

tecidos, entre outros, compõem a linha 

de produtos.

ARTESANATO E OFICINAS DE COSTURA
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PÚBLICO ALVO: 

PERÍODO DE ATENDIMENTO: 

NÚMERO DE BENEFICIADOS 
COM O ATENDIMENTO: 

RECURSOS HUMANOS 
ENVOLVIDOS:

Jovens e adultos. 

No decorrer do ano.

66 pessoas. 

11 colaboradores.

A Cidade do Bem no Catimbau 

(Buíque/PE) produz doce de 

leite, de caju e cocada, o que 

gera trabalho e renda. 

PRODUÇÃO DE DOCES

PÚBLICO ALVO: 

PERÍODO DE ATENDIMENTO: 

NÚMERO DE BENEFICIADOS 
COM O ATENDIMENTO: 

RECURSOS HUMANOS 
ENVOLVIDOS:

Adultos. 

No decorrer do ano.

84 pessoas. 

14 colaboradores.

No povoado de Xexéu/AL e 

Catimbau/PE é feito o cultivo 

hidropônico de pimenta, são 

cultivadas as pimentas biquinho 

e pimenta de cheiro.

PRODUÇÃO DE PIMENTA



Nos CENTROS DE TRANSFORMAÇÃO são desenvolvidas atividades 

socioeducativas e pro�ssionalizantes, sob orientação pedagógica de 

pro�ssionais locais e voluntários de São Paulo, que supervisionam com 

regularidade o trabalho local.

Baseado no princípio de que a crianças, adolescentes e jovens são dotados de 

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 atendidos a 

enfrentar novos desa�os e acreditar em seus potenciais. 

PÚBLICO ALVO: 

ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS: 

Crianças, adolescentes 
e jovens.

Formação humana, 
acompanhamento 
escolar, capoeira, 
música, inglês, dança, 
informática, esportes, 
jogos, brinquedoteca, 
artes, higiene capilar 
(prevenção ao piolho), 
culinária, cabeleireiro e 
manicure.

CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO
BUÍQUE/PE

PÚBLICO ALVO: 

ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS:

 

Crianças, adolescentes 
e jovens.

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. 

CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO
MAURITI/CE

PÚBLICO ALVO: 

ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS: 

Crianças, adolescentes 
e jovens.

Esportes, música, 
artes, 
acompanhamento 
escolar, brinquedoteca, 
capoeira, dança, 
informática, jogos, 
higiene capilar 
(prevenção ao piolho), 
culinária, cabeleireiro e 
manicure.

CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO
INAJÁ/PE

PÚBLICO ALVO: 

ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS:

 

Crianças, adolescentes 
e jovens.

Cursos de artes, 
brinquedoteca, 
capoeira, dança, 
esporte, formação 
humana, 
acompanhamento 
escolar, informática, 
inglês, música, teatro, 
jogos, higiene capilar 
(prevenção ao piolho), 
culinária, cabeleireiro.

CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO
SÃO JOSÉ DA TAPERA/AL 

4140

PROGRAMAS DESENVOLVIDOS 

EDUCAÇÃO



PROJETO ESCOLA APOIADA

Conscientes de que a educação é a base 

para o desenvolvimento humano, 

apoiamos quatro escolas da região na 

gestão administrativa e educacional, no 

desenvolvimento das atividades 

educacionais, visando a melhoria da 

qualidade de ensino da Educação Infantil 

ao Ensino Fundamental II e da Educação 

para Jovens e Adultos.  Por intermédio das 

atividades escolares, é objetivo preparar 

crianças, adolescentes, jovens e adultos 

potencializando suas habilidades e valores 

para uma cidadania participativa, 

combatendo a exclusão social. 

4342

PÚBLICO ALVO: 

CURSOS MANTIDOS: 

NÚMERO DE 
BENEFICIADOS COM 

O ATENDIMENTO: 
 

Crianças e 
adolescentes.

Educação Infantil ao 
Ensino Fundamental I

200 crianças e 
adolescentes. 

CENTRO EDUCACIONAL
BUÍQUE/PE

PÚBLICO ALVO: 

CURSOS MANTIDOS: 

NÚMERO DE 
BENEFICIADOS COM 

O ATENDIMENTO: 
 

Crianças, jovens e 
adultos.

Educação Infantil, 
Ensino Fundamental I e 
II e Alfabetização de 
jovens e adultos.

312 crianças, 
adolescentes, jovens e 
adultos. 

CENTRO EDUCACIONAL
MAURITI/CE 

PÚBLICO ALVO: 

CURSOS MANTIDOS: 

NÚMERO DE 
BENEFICIADOS COM 

O ATENDIMENTO: 
 

Crianças e 
adolescentes.

Educação Infantil ao 
Ensino Fundamental II.

414 crianças e 
adolescentes.

CENTRO EDUCACIONAL
INAJÁ/PE

PÚBLICO ALVO: 

CURSOS MANTIDOS: 

NÚMERO DE 
BENEFICIADOS COM 

O ATENDIMENTO: 
 

Crianças, jovens e 
adultos.

Educação Infantil ao 
Ensino Fundamental II, 
Alfabetização de 
Jovens e Adultos.

297 crianças, 
adolescentes, jovens e 
adultos.

CENTRO EDUCACIONAL
SÃO JOSÉ DA TAPERA/AL 

PÚBLICO ALVO:

CURSOS:

VNÚMERO DE BENEFICIADOS
COM O ATENDIMENTO: 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:

Jovens

Administração, Análise Desenvolvimento de 
Sistemas, Análise Sistemas, Assistente Social, 
Biologia, Ciências Contábeis, Direito, Educação física, 
Enfermagem, Letras, Música, Pedagogia, Psicologia, 
Psicopedagogia e Serviço social.

160 jovens. 

160 jovens.

Por intermédio de avaliações e acompanhamento do desempenho dos 

jovens que são atendidos no projeto - 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 apoio total para ingressar em uma universidade 

com o custeio das mensalidades, de materiais, do transporte e da 

alimentação.

BOLSAS UNIVERSITÁRIAS – TODAS AS UNIDADES



O atendimento à saúde pública no Brasil é bastante de�ciente. 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 nos consultórios de cada Centro de Transformação 

e em locais improvisados como escolas, igrejas, entre outros. Mensalmente, 

médicos e dentistas viajam aos locais para prestar atendimento a todas as 

famílias cadastradas.

PÚBLICO ALVO:

PERÍODO DE REALIZAÇÃO:

NÚMERO DE 
ATENDIMENTOS:

Crianças, adolescentes, 
adultos e idosos.

No decorrer do ano.

6.185 pessoas.

Com o objetivo de minimizar 

problemas físicos e esclarecer dúvidas, 

médicos voluntários atendem as 

famílias e fornecem os medicamentos 

necessários, conforme o tratamento 

prescrito.

ATENDIMENTO MÉDICO

PÚBLICO ALVO:

PERÍODO DE REALIZAÇÃO:

NÚMERO DE ATENDIMENTOS:

Crianças, adolescentes, 
adultos e idosos.

No decorrer do ano.

4.629 pessoas.

Dentistas voluntários atendem nos consultórios 

odontológicos, que estão equipados para a 

realização de todos os procedimentos. São 

distribuídas senhas e o prontuário de cada 

paciente é rigorosamente controlado, a �m de 

organizar o atendimento às famílias.

Os povoados que não dispõem de consultório 

odontológico também recebem o primeiro 

atendimento.

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 

PÚBLICO ALVO:

PERÍODO DE
REALIZAÇÃO:

NÚMERO DE 
ATENDIMENTOS:

NÚMERO DE ÓCULOS 
ENTREGUES: 

Crianças, 
adolescentes, 
adultos e idosos.

No decorrer do ano.

1.258 pessoas.

1.500 óculos.

Oftalmologistas voluntários detectaram 

sérios problemas de visão nos povoados e 

passaram a atender com regularidade. 

Equipamentos pro�ssionais, armações e 

lentes foram doadas, o que permite melhorar 

a saúde, o trabalho e a aprendizagem.

ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO E ÓPTICO

PÚBLICO ALVO:

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO:

NÚMERO DE 
BENEFICIADOS COM 
OS ATENDIMENTOS:

Jovens e adultos.

No decorrer do ano.

492 pessoas.

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.

PROJETO VITÓRIA

PROGRAMAS DESENVOLVIDOS 

SAÚDE

4544
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BUÍQUE
PE

Ampliação da 

Fábrica de 

Beneficiamento de 

Castanha de Caju.

INAJÁ
PE

Administração, 

vestiários e 

lavanderia do Centro 

de Transformação;

2 Casas.

SÃO JOSÉ
DA TAPERA

AL

1 Casa

MAURITI
CE

Salão de jogos no 

Centro de 

Transformação.
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EDUCAÇÃO

100 novas

bolsas de estudo

para faculdade

Implantação 

de cursos

pro�ssionalizantes

(mecânico, eletricista

e pedreiro)

Aquisição de

6 ônibus

escolares

CONSTRUÇÃO

1 Galpão de 

1.000M²
30 Casas de

alvenaria mobiliadas

Perfuração 

de poços

artesianos

Armazenamento e

distribuição de água para

10 povoados

• MANUTENÇÃO DOS PROJETOS EXISTENTES

• REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DE CASTANHAS
  PERDIDAS NO INCÊNDIO

Ampliação das

o�cinas de 

costura

Ampliação

da estrutura

administrativa

e pedagógica

Aumento da

produção da fábrica

de bene�ciamento

de caju e doces

Desenvolver 1.000 
empregos no Sertão, através de:
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PARA 2017/2018 ABASTECIMENTO DE ÁGUA

GERAÇÃO DE RENDA
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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 identi�car 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 pro�ssional, 

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.

USUÁRIOS E/OU ESTRATÉGIAS
QUE FORAM UTILIZADAS
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PARCERIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS
Abear

Aché

Alexandria Online

Alterdata

Asplan

Ativaonline

Avianca

Azul Linhas Aéreas

Balas Pimbinho

Barros E Araújo Advogados

Biosintética

Buffet Prime

Casa Grande

Cenna Stands

Dellagrafe Gráfica

AG
RA

D
EC

IM
EN

TO

Nossa profunda gratidão às parcerias que nos ajudam a transformar 

tantas vidas no nordeste.

DIAMANTE
Combustran (Grupo Combustran)

Conexão

Dialp

Estáter

Ferramentas Nipo-Tec

FLC

New Line

Lustres Yamamura

Nova Presto

Vzt / Janahina Morena

OURO
Athenas Cintos

Blanver

Brida (Grupo Combustran)

Cruzóleo (Grupo Combustran)

Futura Tintas

Lapefer

Lustres Ideal

Mark Ferramentas

Petrocamp (Grupo Combustran)

Startec

PRATA
Admiral

Basile Química

Central Image

Difero

Grupo Exicon

Ibraf

Mademetal

Rr Varejo

Sempre Engenharia

Venda Mais

BRONZE
Bookpartners

Calçados Andreassa

Calçados Teruel

Casa Renata

Colégio Paulo De Tarso

Construtora Jbma

Dalen

Evet

Focus Construções

Fogueteeh Locação De Veículos

Global Atacadista

Gmud

Iamar - Instituto Alair Martins

Iron Blindados

Kanguru Happy Kids Buffet

Ud House

Positronic

Styll Baby

Tintas Sambinelli

Dinâmica Gráfica

Docknox

Era Express

Ey - Ernst & Young

Gat Logística

Gol Linhas Aéreas

Golden Cargo

GPA

Helvetia

Latam Airlines

Léo Graf

M. Biasioli Advogados

Mais Type

Marmobello

Miguel Neto

Millo

Mos Logística

Nomus

Polivias Transportes

Hotel Atlante Plaza

Mar Hotel Conventions

Summerville Beach Resort

Select Color

Seteco

Seven Lines

Teleeventos

The Led

Top Clip

Volvo

W For Up
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