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DADOS INSTITUCIONAIS
RAZÃO SOCIAL: PROJETO BEM-ME-QUER
CNPJ: 02.045.930/0001-97
ENDEREÇO: Rua Dr. João Rodrigues de Abreu, 352 - Perus
CIDADE: São Paulo ESTADO: SP CEP: 05202-090
TELEFONE: (11) 3917-1513 FAX: (11) 3917-1513
CORREIO ELETRÔNICO: bemmequer@bemmequer.org.br
PÁGINA: www.bemmequer.org.br / facebook/projetobemmequer
DATA DA FUNDAÇÃO: 09/05/1997 por Irmã Sarah Helena Regan, SL
NATUREZA JURÍDICA: Organização Não Governamental – ONG ( x )
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº. 1185/2014
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL- DECRETO Nº 56.151, DE 1º DE JUNHO DE 2015
DADOS DOS .RESPONSÁVEIS PELA INSTITUIÇÃO:
NOME COMPLETO: Maria de Lourdes Romualdo : Presidente

FILIAÇÃO AOS FÓRUNS E REDES
FÓRUM DE ONG AIDS DO ESTADO DE SÃO PAULO
PASTORAL DA AIDS - CNBB
MOVIMENTO PAULISTANO DE LUTA CONTRA AIDS
REDE NACIONAL DE PESSOAS VIVENDO COM HIV/Aids
RENORTE – Rede de Serviços governamentais da Zona Norte – São Paulo
DADOS DO COORDENADOR(A) DO PROJETO:
NOME COMPLETO: José Roberto Pereira
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DIRETORIA:
PRESIDENTE: MARIA DE LOURDES ROMUALDO
VICE-PRESIDENTE: JOSÉ ROBERTO PEREIRA
PRIMEIRO SECRETÁRIO: VILMA PEREIRA DA SILVA
SEGUNDA SECRETÁRIA: LÚCIA APARECIDA TAVARES FELÍCIO
PRIMEIRA TESOUREIRA: SUELI APARECIDA DA SILVA
SEGUNDO TESOUREIRO: JUDITE BARBOSA MATTOS OLIVEIRA
REGISTROS:
CNPJ – Nº. 02.045.930/0001-97 data de fundação: 1º de dezembro de 1996. (17 anos)
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - DECRETO Nº 56.151, DE 1º DE JUNHO DE 2015
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COMAS – Nº. 1185/2014
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SAS – Nº. 111072 – em processo de renovação
FUNCIONAMENTO:
Horário: Segundas-Feiras as Sextas-feiras das 12:30 as 18:30h.
Período da Manhã - Atividades externas (visitas domiciliares, reuniões e palestras prevenção
Sábados e domingos conforme a necessidade.
ORÇAMENTO DA INSTITUIÇÃO PARA O ANO 2015: R$ 300.000,00 (estimado)

TÍTULO DO PROJETO: SAÚDE E SOLIDARIEDADE!

Health and Solidarity Project

DADOS DO PROJETO:
ÁREAS TEMÁTICAS:

( x ) A – Promoção à Saúde
( x ) B – Defesa dos Direitos Humanos

POPULAÇÃO-ALVO: Pessoas vivendo com HIV/Aids e familiares em situação
de pobreza e comunidade em geral.
NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS:

DIRETA (180)
INDIRETAMENTE (3000)

ÁREA GEOGRÁFICA ABRANGIDA PELO PROJETO: Bairros da região noroeste
(extremo norte da cidade de São Paulo) e municípios adjacentes, a saber: Perus,
Taipas, Morro Doce, Brasilândia, Jaraguá, Pirituba, Limão, Morro Grande, V. N.
Cachoeirinha, Vista Alegre, etc., cidades adjacentes: Francisco Morato, Franco da
Rocha, Caieiras.
FUNDOS DO PROJETO
Valor solicitado a Trôcaire:

PROJETO BEM-ME-QUER
Rua Dr. João Rodrigues de Abreu, 352 - Perus
05202-090 - São Paulo-SP - Telefax: (11) 3917-1513
CNPJ: 02.045.930/0001-97
bemmequer@bemmequer.org.br site: www.bemmequer.org.br

1. DESCRIÇÃO DA INSTITUIÇÃO:
O Projeto Bem-Me-Quer, iniciado em 1º de dezembro de 1996 e juridicamente constituído em 09 de maio
de 1997, em 2016 completa 20 anos. Fundado pela missionária irlandesa Ir. Sarah Helena Regan, IN
MEMORIAN, é uma Entidade Civil, sem fins lucrativos, de caráter Filantrópico, Beneficente, Informativo,
de proteção e promoção social, Direitos Humanos e de atenção às pessoas vivendo com HIV/aids e seus
familiares em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Atua nas áreas de assistência social, educação e prevenção, visitas domiciliares, visitas hospitalares,
apoio terapêutico, workshops, geração de renda e entretenimento. Desenvolve ações de combate à
exclusão e a discriminação objetivando o resgate da auto-estima e da dignidade da pessoa humana,
criando condições para o exercício da cidadania, promoção social e da saúde e reinserção social.
São assistidas cerca de 210 pessoas diretamente com o seguinte perfil: pessoas pobres em
vulnerabilidade sócio/econômica, vivendo com HIV/aids e familiares, composto por 70% de mulheres,
com baixa/nenhuma escolaridade, prevalecendo público proveniente de êxodo migratório de regiões de
seca do nordeste brasileiro, que vivem em moradias precárias (favelas) da região de Perus noroeste da
cidade de São Paulo e municípios adjacentes como Franco da Rocha, Caieiras, Francisco Morato, etc.,
alguns dos quais acometidos de doenças primárias ou secundárias relacionadas a aids e/ou seqüelas de
infecções oportunistas, além de baixa auto-estima, transtornos depressivos, desagregação familiar,
dependência química e alcoolismo.
Para minimizar o impacto da pobreza e da aids o Projeto Bem-Me-Quer mantém parceria com os Centros
de Referência em DST/Aids da região bem como os Programas Governamentais de Proteção Social e da
Saúde. Exerce importante função no controle social junto aos serviços e colabora para o bom
desempenho de suas atribuições junto à comunidade. Mantém parceria com Agências Internacionais de
Cooperação para superação da miséria e a promoção dos Direitos Humanos.
Na área de Educação e Prevenção atende Perus e bairros adjacentes, através de palestras, workshops,
campanhas de prevenção, campanhas de testagem e aconselhamento, seminários e distribuição de
insumos de prevenção acessando público de até 10.000 pessoas indiretamente.
Embora destituído de vinculação religiosa, e nenhuma conotação moral que viole os Diretos Humanos,
em seus estatutos, o Projeto Bem-Me-Quer pauta suas ações na perspectiva cristã de solidariedade,
acolhida e serviço.
Contribui para acolher e promover de forma decisiva seus usuários e a comunidade inserida,
salvaguardando, sobretudo, o respeito ao sigilo, a individualidade e a indivisibilidade da pessoa humana.
O olhar do Projeto Bem-Me-Quer tem como premissa o olhar de Deus, sem comiseração ou préjulgamentos.

MISSÃO:
Praticar o amor de Deus através de ações de solidariedade com as pessoas infectadas e
afetadas pelo vírus HIV, doentes de aids e seus familiares.
Objetivo Geral


Contribuir para ampliação da prevenção primária e secundária, no âmbito das DST/Aids, com
ênfase em HIV/Aids e Sífilis.

Objetivos específicos:
1.

Desenvolver intervenções de campo para disseminar informações sobre a prevenção das
DST/AIDS, com ênfase em Sífilis para população em geral;
2.
Promover ações de prevenção secundária e adesão aos medicamentos anti-aids para
minimizar os riscos de comorbidades em soropositivos ao HIV, reinfecção por DST/HIV e casos
de óbito, por meio de workshops e oficinas de promoção social.
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Contexto de Vulnerabilidade:
A justiça social no Brasil está longe de se tornar uma realidade, embora o Sistema Único de Saúde se
fundamente na integralidade, universalidade e na equidade, é comum ver pessoas mais empobrecidas
não tendo o mesmo acesso aos serviços e benefícios sociais e de saúde que a população em melhores
condições sócio/econômicas, desta forma os pobres com AIDS do Brasil são potencialmente mais
vulneráveis aos agravos da infecção e evolução a óbito, não obstante a população em geral residente em
nossa área de atuação também é altamente vulnerável a infecção pelo HIV, Sífilis e outras DSTs devido a
fatores sociais e econômicos desfavoráveis que agem em sinergia.
Baixa escolaridade, pouca capacidade de defender direitos sociais, situações de violência, uso abusivo de
álcool e outras drogas, preconceito e discriminação, associados a escassez de rede de proteção
governamental, equipamentos de saúde sucateados e superlotados, pouca/nenhuma campanha
direcionada, falta de insumos, entre outros fatores, perpetuam o perverso ciclo da miséria e exclusão em
todas as dimensões.
Conforme Boletim Epidemiológico do Governo, no estado de São Paulo, onde se concentra a maior parte
da epidemia nacional, (33% dos casos do país), foram registrados 228.698 casos de aids até junho de
2013, e 103.267 óbitos por aids. Estima-se em aproximadamente 132.000 o número de portadores do
HIV com idade entre 15 e 49 anos no estado.
Segundo os dados epidemiológicos o município de São Paulo notificou até o ano de 2012 89.268 casos,
com Taxa de Incidência de 26,3/100 mil, mantendo 39% da epidemia do estado, bem como, 36.958
óbitos com Taxa de Mortalidade de 7,0; Franco da Rocha teve 708 casos com TI de 26,2 e 350 óbitos
com TM 8,8; por fim Francisco Morato notificou 589 casos com TI de 17,3 e 300 óbitos com TM de 8,9.
Cabe observar que as taxas de mortalidade dos municípios de Franco da Rocha e Francisco Morato são
maiores que os da capital, o que nos leva a observar que as ações de adesão e acesso devem ser
intensificadas já que essas localidades abrangem grandes bolsões de pobreza.
O mesmo boletim epidemiológico assevera o que observamos empiricamente há tempos: “a melhoria dos
registros, aliada aos dados do censo demográfico de 2010, permite que pela primeira vez, se possa falar
sobre a incidência entre brancos, negros e pardos. Os dados mostram que para uma incidência entre as
pessoas de cor branca de 15,5 para cada 100 mil habitantes e entre as pardas de 14,7, as de cor preta
apresentam quase o dobro: uma incidência de 28,9. Isto revela a necessidade de priorização dos
aspectos de vulnerabilidade dessa população, particularmente, no tocante à prevenção.”
A região de abrangência atendida pelo PBMQ localiza-se onde se concentram grandes bolsões de miséria
e de violência da cidade de São Paulo, Franco da Rocha e Francisco Morato. Estima-se que a abrangência
populacional do PBMQ seja de cerca de 3 milhões de habitantes, das quais 60% vivem na linha de
pobreza.
No ano de 2014 notificou-se 14 óbitos por aids apenas de usuários do PBMQ, número que nos causa
preocupação já que esse número tem crescido em relação aos anos anteriores e deveriam diminuir
devido aos medicamentos ARV disponíveis cada vez mais potentes.
Tal cenário exige estratégias e intervenções que contribuam à promoção de saúde, seja para as pessoas
mais vulneráveis à infecção do HIV e Sífilis, seja para as PVHA, de forma a criar uma cultura de
prevenção tanto prevenção primária, quanto secundária, isto é, que seja capaz de reduzir a infecção pelo
HIV e outras DSTs, bem como possíveis agravos e óbitos às pessoas já acometidas.
De forma que este projeto pretende abranger a prevenção de forma universal, garantindo o acesso à
informação tanto da população vulnerável que desconhece novos modelos de prevenção ou nem sequer
tem acesso a insumos básicos como preservativo e folhetos, bem como para a população infectada que
pode ter sua saúde integral garantida com uma adesão adequada e ajustada, bem como, a manutenção
de sua sexualidade garantida com orientações importantes sobre hierarquia de risco, carga viral
indetectável, uso de preservativos nas relações sexuais, riscos da re-infecção, outras DSTs, com destaque
para a epidemia de Sífilis e Sífilis congênita, entre outras informações importantes capazes de devolver o
protagonismo de sua própria vida as PVHAs e minimizar o desconhecimento sobre informações
fundamentais para uma vida com saúde e qualidade.
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ATIVIDADES:
Nº

OBJETIVO

MEIOS DE
VERIFICAÇÃO

INSUMOS

Recepção (acolher, dar atenção, tirar dúvidas), atender telefone,
anotar e transmitir recados, fazer pequenos serviços externos,
120 horas/mês para atender
alimentar dados, gerar e organizar listas de presenças, controlar
as demandas
pequenas despesas de caixa, organizar pastas e arquivos, elaborar
processo de compras, guias de recolhimento, assessorar a
administração, apoio em áreas técnicas se necessário.

cadastros, listas,
documentos,
pastas, ajudas
memórias. etc

Recursos
Humanos e
Equipamentos

O PBMQ atua na disseminação de informações sobre prevenção,
especialmente para jovens em fase escolar.
Desenvolver atividade de prevenção positiva dentro do PBMQ para
as PVHA assistidas. Alimentar fanpage e outras ferramentas web
Na ocasião que não houver palestras, (tempo ocioso) elaborar
relatórios e/ou realizar visitas.

Listas, imagens,
materiais
produzidos

RH e materiais

Não aplicável

Recursos
Humanos e
Equipamentos

METAS

ATIVIDADES

01

RECEPCIONISTA
Acolhimento e recepção
de usuáiros e apoio
administrativo

02

EDUCADORA Disseminar
12 Palestras/mês em
informações sobre
Educação e Prevenção
prevenção primária e
40 horas/mês de trabalho
secundária

03

Fazer pequenos reparos e/ou contratar manutenção, acondicionar
ZELADOR
estoques externo e interno, manter a ordem das áreas externas da
manter a organização
120 horas/mês para atender sede, fazer a manutenção do jardim, auxiliar na montagem de
geral do prédio e auxiliar a demanda
eventos e reuniões, responsabilidade em abrir e fechar a sede,
nas necessidades
fazer a segurança e garantir a ordem, fazer compras, receber
doações, distribuir a cesta-básica, motorista

04

EDUCADOR ministrar
atividades de YOGA

18 participantes nas oficinas Medida alternativa para melhorar as condições de saúde física e Relatórios, listas de
04 oficinas por mês
mental das PVHA e comunidade.
presenças

WORKSHOP

Jul - Adesão à vida
Ago - Saúde do Homem
Set – Celebração da Vida
Out. – Prevenção Positiva
Nov. – Levant. o Astral
Dez – Confrat. Natal

05

Os Workshops trazem discussões mais amplas e complexas que
necessitam de profissionais qualificados que dominem o tema
proposto. Ocorrem aos sábados e são abertos a comunidade. Neste
dia também são repassados alguns itens de produtos alimentícios
e materiais de higiene pessoal para os mais carentes.

Listas

RH

Materiais
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10. OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PBMQ:

 Oficinas de Teatro
 Curso de Confeitaria
 Reunião de novos
 Treinamentos
 Participação em Congressos
 Cartografia Social
 Celebrações religiosas
 Serviço Social e encaminhamentos
 Curso de Artesanato
 Prevenção na WEB
 Assessoria Jurídica
 Ações de entretenimento
 Campanhas de prevenção e conscietização
 Parceria com ações da Pastoral da Aids do Brasil - CNBB
 Atendimento Social
 Distribuição de Cesta Básica
 Visitas Domiciliares
 Reuniões Mensais no Fórum das Ongs Aids de São Paulo
 Encontro com Serviços Públicos da Região Norte Noroeste de SP
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PLANO DE DESPESAS – ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO
01

PREVENÇÃO

Oficinas de Educação e
Prevenção
02

INSUMOS

Memória

Educadora – junho a dezembro
Matrial informativo de prevenção e institucional
Maquina Fotográfica - registro das atividades

OFICINAS
Atividades de
promoção social

Encarregado serv. gerais – Jul - dez
Prof de YOGA – Julho a Agosto
Telefone – jun a dez
Alimentação Oficinas e Workshops

Material de expediente
Celebrações lanches - (Missas, Dia de Luta contra aids, Natal)
03

ADMINISTRATIVO
Atividades e Rotinas
Administrativas

Recepcionista – jun a dez
Computadores
Mesa de reuniões
Aparelho de telefone
Aparelho de Som para atividades de grupos e celebrações
TOTAL

Maria de Lourdes Romualdo
Presidente

TRÔCAIRE

José Roberto Pereira (vice-presidente)
Coordenador de projetos

TOTAL

EURO

