
AMIGOS DO BEM
HÁ MAIS DE 27 ANOS TRANSFORMANDO VIDAS

Agora somos parceiros dos Amigos do Bem! A instituição nasceu em 1993 com a
iniciativa de um grupo de amigos de São Paulo liderados por Alcione Albanesi que,
comovidos pela situação de miséria no sertão nordestino, se mobilizaram para ajudar a
região. Ao longo dos mais de 27 anos de trajetória, Os Amigos do Bem já
transformaram milhares de vidas por meio de projetos de educação, trabalho e renda,
acesso à saúde, água e moradia. Hoje, 75 mil pessoas são atendidas todos os meses,
em 140 povoados do sertão de Alagoas, Pernambuco e Ceará.

Os Amigos do Bem construíram 4 Centros de Transformação, onde mais de 10 mil
crianças e jovens participam diariamente de atividades educativas e culturais. Eles têm
reforço escolar, atividades extracurriculares e também cursos profissionalizantes de
culinária, cabeleireiro, informática e manicure. Além disso, já foram oferecidas mais de
500 bolsas de estudo em instituições de ensino superior, possibilitando a formação
profissional e a oportunidade de um futuro diferente para centenas de jovens.
 
Com o objetivo de gerar renda e desenvolver o potencial de cada região, foram
construídas Fábricas de Beneficiamento de Castanha e de Doces e Oficinas de Costura e
de Artesanato, que geram mais de 1.100 empregos no sertão. Toda a renda obtida
com a venda dos Produtos 100% Solidários é revertida para os nossos projetos
educacionais e de transformação de vidas.

As 4 Cidades do Bem, localizadas em Pernambuco, Alagoas e Ceará, têm completa
infraestrutura. Centenas de famílias deixaram as casas de taipa e condições de miséria
para viver em casas de alvenaria com conforto e dignidade. Com a construção de 123
cisternas e 50 poços artesianos, milhares de pessoas, que chegavam a andar
quilômetros em busca de água, não passam mais sede. Mais de 845 milhões de litros
de água são distribuídos por ano nessas regiões.

Voluntários da área da saúde viajam todos os meses para o sertão para realizar
atendimentos médicos e odontológicos em nossos Centros de Saúde, além de
visitarem os povoados mais afastados para acompanhar de perto as famílias
cadastradas na Instituição. Por ano, são realizados mais de 187 mil atendimentos e a
distribuição gratuita de medicamentos e óculos de grau àqueles que precisam.

Concentrados, em sua maioria, na cidade de São Paulo, 10.300 voluntários
representam um dos maiores grupos sociais ativos do país. Eles participam de 150
equipes de trabalho com diferentes atividades, como arrecadações e distribuições
mensais de alimento, triagem de doações, restauração de brinquedos e
acompanhamento dos diversos projetos no sertão.



“Nosso objetivo é continuar transformando, investindo principalmente na geração de
trabalho e na educação para crianças e jovens”, diz Alcione Albanesi, presidente e
fundadora dos Amigos do Bem.

Os Amigos do Bem pretendem ampliar o atendimento regular às famílias e a geração
de emprego e renda no sertão nos próximos anos. “Atuamos em diferentes áreas,
temos projetos com grandes dimensões e enfrentamos uma logística desafiadora, por
isso, são necessários muitos recursos para manter um trabalho como esse”, completa
Alcione.
A instituição foi eleita a melhor organização do terceiro setor pelo prêmio Melhores
ONGs de 2020 do Instituto Doar. Promovido pelo quarto ano consecutivo, o prêmio
teve 670 inscritos e reconhece as melhores instituições avaliando questões como
governança, transparência, comunicação e financiamento. Trata-se do maior prêmio e
reconhecimento do terceiro setor.
“Há 27 anos, atuamos no sertão nordestino, a região mais carente do nosso país.
Estamos muito felizes com este reconhecimento, mas o nosso maior prêmio é ver a
transformação na vida de milhares de pessoas. Agradeço aos nossos apoiadores e mais
de 10.000 voluntários que seguem conosco nesta estrada do Bem”, comemora Alcione
Albanesi, fundadora e presidente da Amigos do Bem.

Com o lema “Se não posso fazer tudo que devo, devo, ao menos, fazer tudo o que
posso”, milhares de voluntários trabalham para um futuro em que a fome e a miséria
sejam apenas lembradas como um fato histórico do nosso país.

AS REALIZAÇÕES DA INSTITUIÇÃO
 

● 75 mil pessoas atendidas todos os meses;
● 140 povoados atendidos no sertão de Alagoas, Pernambuco e Ceará;
● 10 mil crianças e jovens nos 4 Centros de Transformação;
● 180 mil refeições servidas todo mês para as crianças dos Centros de

Transformação;
● 1.100 empregos gerados no sertão (Plantações, Fábrica de Beneficiamento de

Castanha de Caju, Oficinas de Costura e Artesanato, Fábrica de Doces e Mel e
Educadores e postos administrativos);

● 10.300 voluntários
● 123 cisternas para levar água à população;
● 50 poços artesianos perfurados;
● Mais de 540 casas construídas;
● Mais de 187 mil atendimentos médicos e odontológicos por ano;
● Mais de 500 bolsas de estudo para faculdade
● Mais de 845 milhões de litros de água distribuídos por ano
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