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INTRODUÇÃO:
A epidemia do HIV/Aids no Brasil perpetua um cenário bastante complexo e de difícil enfrentamento, do ponto de
vista da assistência a saúde e social. Cada vez mais são acometidos pessoas de camadas sociais menos favorecidas e
o binômio AIDS e pobreza se reflete numa realidade perversa e perigosa uma vez que o grupo mais empobrecido
tem maiores dificuldades de acessar os serviços de saúde. A equidade no Brasil está longe de se tornar uma
realidade, embora o SUS se fundamente na integralidade, universalidade e na equidade, é comum ver pessoas mais
empobrecidas não tendo o mesmo acesso aos serviços e benefícios sociais que a população em melhores condições
sócio/econômicas desta forma os pobres com AIDS do Brasil são potencialmente mais vulneráveis aos agravos da
infecção. Sem escolaridade, pouca capacidade de defender seus direitos sociais, violência e escassez de rede de proteção
governamental, faz com que esses fatores associados em sinergia, perpetuem o perverso ciclo da miséria e do sofrimento dos
mais pobres.
“Isto é especialmente verdadeiro no que diz respeito à relação entre AIDS e pobreza, expressão de uso

cada vez mais ampliado - quase um bordão -, mas com elaboração conceitual relativamente restrita
(...). A discussão destes tópicos carece de delineamento teórico-conceitual direto e preciso na sua
discussão a respeito da diferenciação social” (Castells, 1998).
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Segundo a SMS, a cidade de São Paulo com 11,3 milhões de habitantes já registrou 60.659 casos de HIV e aids, até junho de
2013. Isso equivale a aproximadamente 37% do total de notificações da doença no estado e 12% de todo o país. Em 2012
foram registradas 2.202 novas infecções e 779 mortes em decorrência do HIV. A cidade mais rica do país e com as melhores
estruturas sanitárias ainda registra média superior a duas mortes em conseqüência da aids por dia. Os afrodescendentes são
mais vulneráveis. Para cada 100 mil hab. foram diagnosticados 39,7 casos entre as pessoas da raça negra em 2010 contra 18
casos em brancos.
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A região de abrangência atendida pelo PBMQ localiza-se onde se concentram grandes bolsões de miséria e de
violência da cidade. Apenas como recorte, citamos a Brasilândia/Freguesia que, segundo dados da prefeitura vivem
392 mil pessoas e cerca de 30% em extrema pobreza e cerca de 20 mil são atendidos por organizações não
governamentais sem fins lucrativos. Estima-se que a abrangência populacional do PBMQ seja de cerca de 3 milhões
de pessoas, das quais 60% vivem dentro ou abaixo da linha de pobreza. Nestes locais esquecidos pelo poder público
existe uma sinergia de fatores que elevam os níveis de vulnerabilidade favorecendo o aumento do número de
pessoas infectadas e afetadas pelo vírus HIV.

No ano de 2014 notificou-se 12 óbitos por aids apenas de usuários do PBMQ, número que nos causa muita
preocupação já que esse número tem crescido em relação aos anos anteriores e deveriam diminuir já que os
medicamentos ARV disponíveis são cada vez mais potentes.
Tal cenário exige prementes intervenções que contribua à promoção de sua saúde e de uma cultura de adesão ao
tratamento.
Os usuários são encaminhados pelos depto. sociais dos serviços de saúde e os dados epidemiológicos ilustram tal
demanda. Para minimizar essa lacuna este projeto pretende encontrar uma alternativa a tais dificuldades, vamos treinar os
visitadores para promover um atendimento integral que visa fortalecer os vínculos familiares, prevenir o abandono, combater
estigmas e preconceitos, assegurar proteção social imediata e atendimento interdisciplinar e contribuir de forma integrada
para a redução da violência e promoção da saúde.
Além disso, o esforço tem que ser coletivo e entendemos que os equipamentos do governo são chaves para
redução da pobreza e exclusão. De forma que estabelecemos tratativas importantes com esses serviços ao
entorno do PBMQ. Em 2015 a RENORTE – Rede de Serviços da Região Norte Noroeste de São Paulo - formada
por profissionais da educação, saúde, conselho tutelar, conselho de segurança, centro de cidadania da mulher,
subprefeitura, etc., manteve suas agendas de articulação capaz de encaminhar a população de forma mais
célere e eficaz, contribuindo de forma colegiada para minimizar a dificuldade de acesso e a exclusão social.
São envidados esforços também para ações de prevenção nas escolas e na comunidade, articulação política nos
espaços representativos, oficinas de promoção humana e atividades pedagógicas voltada à crianças e
adolescentes. Também a área técnica do PBMQ participou assiduamente das reuniões da RESAPE – Rede
Socioassistencial de Perus, essa REDE conta com mais de 30 equipamentos governamentais e comunitários e dá
um importante suporte na condução dos encaminhamentos e das demandas.
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IDENTIFICAÇÃO:
Dados Institucionais:
PROJETO BEM-ME-QUER - CNPJ: 02.045.930/0001-97 isento
Rua Dr. João Rodrigues de Abreu, 352 Perus CEP 05202-090
Telefone (11) 3917-1513 fax (11) 3917-1513
Email: bemmequer@bemmequer.org.br Site: www.bemmequer.org.br
Em 2016 celebraremos 20 anos de portas abertas à comunidade de Perus!
Finalidades estatutárias e objetivos:
Artigo 2º - Sem fazer qualquer distinção de raça, cor, nacionalidade, sexo, orientação sexual, confissão
religiosa ou opção religiosa, a Associação tem por finalidade:
a) Criar e implantar núcleos de orientação e apoio a pessoas portadoras do vírus HIV, doentes de AIDS,
Hepatites Virais, Tuberculose, Portadores de Deficiências, usuários de drogas e seus familiares,
fornecendo-lhes suficiente informação sanitária, jurídica e política em vista de sua saúde de direitos de
cidadania e promoção à Assistência Social.
b) Realizar visitas de apoio domiciliar e orientação a pacientes e familiares com relação a doenças,
formas de contágio e prevenção, bem como estimular a aceitação, acolhimento e apoio aos portadores e
doentes.
c) Realizar programas de educação e prevenção em DST - Doenças Sexualmente Transmissíveis, AIDS,
Hepatites Virais, Tuberculose e Drogas junto a crianças, adolescentes, jovens, mulheres, casais,
portadores de deficiências e idosos, visando sua conscientização, solidariedade e atuação nas iniciativas
de grupos organizados para esse fim.
d) Produzir e distribuir materiais educativos, informativos e preventivos em DST, Aids, Hepatites Virais e
Drogas, objetivando também a superação de preconceitos e discriminação.
e) Promover a defesa dos direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e reivindicar na
esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com órgãos públicos e
privados de defesa de direitos.
f) Desenvolver ações de monitoramento e controle popular sobre o alcance de direitos socioassistenciais
e a existência de suas violações, tornando públicas as diferentes formas em que se expressam, e
requerer do poder público, serviços, programas e projetos de assistência social.
DIRETORIA 2015:
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. (19 anos)
UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL – LEI Nº 15.970, DE 27 DE OUTUBRO DE 2015
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
3

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
e-mail: bemmequer@bemmequer.org.br site: www.bemmequer.org.br

Área de abrangência:
Bairros da região noroeste (extremo norte da cidade de São Paulo) e municípios adjacentes, a saber:
Perus, Taipas, Morro Doce, Brasilândia, Jaraguá, Pirituba, Limão, Vila Clarice, Morro Grande, Jardim
Rincão, V. N. Cachoeirinha, Freguesia do Ó, Casa Verde, Jd. Carumbé, Brasilândia, Jd. Damasceno, etc.,
cidades adjacentes: Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras, Campo Limpo Paulista.
População vivendo de baixa renda vivendo, em sua maioria nos bolsões de pobreza das comunidades
carentes.
A renda média das famílias desta população é um pouco mais de um salário mínimo brasileiro ou cerca
de 230,00 Euros/mês.

Área

144 km²

População

1.007.691 hab. (2008)

Renda média R$ 890,00
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Objetivo:
Resgatar a auto-estima e a reinserção social dos adultos e crianças acompanhados pelo PBMQ. Fomentar
a adesão aos ARV e práticas seguras de prevenção DST/Aids; Contribuir para o resgate da PVHA que
estiver nesta situação de abandono e trazê-la ao convívio comunitário; Disseminar informações sobre
educação e prevenção as DST/Aids
População Alvo: Pessoas vivendo com HIV/Aids e seus familiares em vulnerabilidade sócio/econômica.






Nº. pessoas cadastradas: 225 PVHA
Nº. pessoas acompanhadas diretamente: entre 120 e 200 ( população volátil)
Nº. pessoas acompanhadas indiretamente: 590 (familiares)
Nº. pessoas acessadas pelo PBMQ: 150.000 indiretos (campanhas, web e eventos)

Funcionamento ao público:
Segundas as Sextas-Feiras das 12:30 as 18:30h.
Segunda as Sextas-Feiras das 09:00 as 12:00 – administrativo, visitas e palestras externas.
Sábados e Domingos: Conforme planejamento e/ou necessidade
ATRIBUIÇÕES:
Objetivo Geral:
Contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/Aids em situação de
vulnerabilidade social, bem como disseminar informações de educação e prevenção das DSTs/Aids nas
comunidades de Perus e região noroeste da cidade de São Paulo.
Objetivos Específicos:
Assistência Social: Melhorar as condições de vida e os meios de subsistência das famílias assistidas
pelo PBMQ.
Educação e Prevenção: Disseminar informações sobre educação e prevenção as DST/Aids junto a
comunidade.
Desenvolvimento Humano: Resgatar a auto-estima e a reinserção social de adultos e crianças
acompanhadas pelo PBMQ.
Advocy e Controle Social: Acompanhar a qualidade dos serviços de saúde bem como incidir nas
políticas públicas em HIV/AIDS e Direitos Humanos;
Gestão Executiva: Garantir a funcionalidade e a qualidade Dops serviços, bem como, prover sua
sustentabilidade.
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METODOLOGIA
Estratégias que foram utilizadas em todas as etapas do plano.
(elaboração, execução, avaliação e monitoramento)
1. ASSISTÊNCIA SOCIAL:
Departamento Social:
O Departamento Social do PBMQ visa acompanhar as necessidades mais emergenciais da população alvo,
as ações são direcionadas para reinserção social e promoção humana, através de triagem e
encaminhamentos aos serviços de assistência e saúde, acesso a vagas no mercado de trabalho,
encaminhamento para documentação, avaliação familiar entre outros. Compreendendo que apenas os
encaminhamentos para os diversos serviços não solucionam imediatamente as questões primárias como
alimentação e competências básicas, também são oferecidos benefícios sociais e grupos de cidadania
como forma de minimizar os desafios estruturais enfrentados pela população alvo, tendo em vista que
nosso público é formado por pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza.
Cestas-Básicas / outros benefícios:
Através de importante parceria com a comunidade e outras organizações de cunho social, o PBMQ
propicia o acesso a produtos de primeira necessidade. Entendemos que essa medida é fundamental para
melhorar as condições de saúde e de subsistência de nossa clientela. Vale informar que grande parte das
famílias atendidas pela Casa tem apenas essa fonte de acesso alimento, desta forma, mesmo sendo
considerado uma medida assistencialista por alguns especialista, entendemos que a fome não espera e
devemos utilizar de todos os meios para garantir esse direito inalienável de todo ser humano.
Visitas domiciliares e hospitalares:
As visitas domiciliares tem fundamental importância para o revigoramento das pessoas vivendo com
HIV/Aids, essa medida contribui para melhorar a auto-estima, incentivar o uso do coquetel (ARVs),
manter contato permanente com aqueles que se fecham em solidão, conciliar familiares em situação de
desagregação, auxiliar nas demandas relacionadas a violência contra mulher e dependência de álcool e
outras drogas, além de propiciar momento de escuta fraterna para os desabafos de mães que falam
sobre desafios do dia-a-dia;
2. EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO:
A luta contra aids é um desafio a ser enfrentado diariamente. O Brasil, apesar dos avanços significativos,
tanto na prevenção como na assistência, ainda tem grandes desafios a enfrentar. A epidemia avançou
para 39 mil novos casos por ano desde 2006, ainda requer ações contundentes no âmbito da prevenção,
uma vez que este crescimento se enquadra em patamares bastante elevados, isto configura a
necessidade de ações de prevenção com estratégias enfáticas, especialmente para as populações mais
vulneráveis, como também para os jovens em idade escolar que nos últimos anos tem considerado a
AIDS uma doença crônica que não requer grandes preocupações fazendo com que o uso dos meios
preventivos seja cada vez mais descartado, tal comportamento reflete o maior índice de infecções para
esta população chave.
Desta forma o PBMQ atento a este fenômeno auxilia na medida de suas possibilidades com campanhas,
palestras e ações de educação e prevenção que incentivem uma sexualidade afetiva e consciente.
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Dentro das ações de educação e prevenção
No ano de 2015 foram desenvolvidas ações de prevenção com as seguintes metodologias:
- Presencial:
Palestras; Oficinas de Prevenção; Bate - Papos; Rodas de Conversa;
- Áudio/Visual:
Apresentação de Filmes (Vídeos Educativos);
https://www.youtube.com/watch?v=2lrlQ35Yg3c – Prevenção para Jovens
https://www.youtube.com/watch?v=aqglObL19q0 – Prevenção para homossexuais
http://www.youtube.com/watch?v=01KTXRSOfwE – Prevenção para heterossexuais
https://www.youtube.com/watch?v=21sZovCsSJU – Prevenção para mulheres
https://www.youtube.com/watch?v=D9rgWGdymPo – Prevenção para idosos
http://www.youtube.com/watch?v=jqG2VnNQ5tM – Atividades sociais
- Impresso:
Divulgação da Entidade com Distribuição de material informativo/ educativo/ preventivo (folders,
cartazes, folhetos explicativos, insumos de prevenção);
- Eventos:
Abordagem e orientação à população em datas como o Dia Mundial de Luta Contra a AIDS, Carnaval,
Semana de Saúde da Mulher, etc.
- Treinamentos:
Participação em Cursos, Seminários, Simpósios e Congressos sobre temas relacionados à AIDS, com o
objetivo de atualizar as informações/ tecnologias/ metodologias de trabalho e em reuniões de Conselho
Gestor, visando o controle social e a articulação com outras ONG’s e serviços públicos de saúde,
educação e assistência.
Locais de abordagem:
ONG’s, Associações de Bairro, Centros de Convivência, CCA’s – Centros para Crianças e Adolescentes,
Serviços Públicos de Assistência Social, Escolas, etc.)
População Alvo:
Educadores, professores, alunos da rede pública de educação, adolescentes, jovens, adultos, pessoas da
3ª idade, grupos de mulheres, pessoas vivendo com HIV/Aids, profissionais da rede de assistência da
região;
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3. DESENVOLVIMENTO HUMANO:
Como forma de promover o indivíduo em todas as suas dimensões sócio/afetivas o PBMQ conta com
equipe multidisciplinar que desenvolvem atividades programáticas com vista a minimizar os impactos
subjetivos causados pelo diagnóstico positivo. As ações são principalmente voltadas para melhorar a
auto-estima, troca de experiências, trabalhar questões psíquicas como: medo, ansiedades, depressão,
fobias, etc., também contribui para incentivar o uso dos medicamentos de forma correta favorecendo
uma melhor qualidade de vida. Dentro desse componente também realizamos capacitações para o
mercado de trabalho e geração de renda, contribuindo sensivelmente para melhorar as condições de vida
e de subsistência.
Também são desenvolvidas ações sócio/culturais, através de atividades lúdicas e folclóricas que
identificam símbolos importantes para os indivíduos contribuindo para compreensão de si e do mundo.
Por fim são oferecidas diversas atividades no campo da espiritualidade como missas,
celebrações, workshops espiritualidade, ações com a Pastoral da Aids, campanhas em igrejas
e comunidades católicas, com o objetivo de fortalecer a dimensão espiritual dos usuários e
garantir a vocação missionária e cristã do Projeto Bem-Me-Quer.
As atividades são assim distribuídas:
Linhas teóricas de abordagem e intervenção:
Psicologia Individual e Grupo, Workshops, Grupos de Espiritualidade, Yoga, Grupo de Jovens;
Lúdico e entretivo com o objetivo de propiciar momentos de descontração:
Artesanato, Festividades de entretenimento;
Formação técnica e possível geração de renda:
Panificação, Artesanato, Informática.
Workshops:
Atividades em grupo com temas que levam a pessoa à reflexão sobre valores, saúde integral, qualidade
de vida e afetividade. São ministradas em dias de sábado com profissionais qualificados em áreas
específicas que buscam trazer, através do debate, algumas das mais complexas experiências da vida
humana.
Jan. – Planejamento 2015 (28/01)
Fev – Revigoramento / Assembleia
Mar – Saúde da Mulher
Abril – Adesão
Maio – Álcool/Drogas
Junho – Ativismo
Jul - Adesão à vida
Ago - Saúde do Homem
Set – Ativismo
Out. – Prevenção Positiva
Nov. – Levantando o Astral
Dez – Confraternizações Natal
4. CONTROLE SOCIAL - ATIVISMO:
O PBMQ, ocupa inúmeros espaços representativos do movimento social, entre eles a vice-presidência do
Fórum das ONG Aids do Estado de São Paulo, Comitê Assessor do Programa Municipal DST/Aids, entre
outros, porque acredita que a implementação de políticas que favoreçam e garantam os direitos das
PVHAs e ações de prevenção devem ser cuidadosamente monitorada pela comunidade e por isso
desenvolve ações de Controle Social, Advocacy e Ativismo, de forma a participar continuamente dos
espaços representativos da Sociedade Civil organizada.
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GESTÃO EXECUTIVA:
Gestão Administrativa e manutenção:
Atribuições de expediente: Contatar parceiros, captar recursos, relatórios, planejamentos, elaborar
projetos, prestações de contas, representar a entidade em Congressos e Eventos e órgãos públicos do Brasil,
pagar contas, organizar planilhas, manutenção da sede, receber materiais, recepção, manutenção das salas e
zeladoria em geral;
Equipe de Trabalho:
1. Equipe de Trabalho:
a) Coordenação Geral
b) Administração Geral
c) Coordenação Técnica
d) Auxiliar Administrativo
e) Assistente Social
f) Cientista Social
g) 5 Educadores (as) (3 visitadores, artesanato, educação e prevenção, Grupo de Jovens)
h) Encarregado de manutenção
i) Alimentação e higiene
2. Equipe de Voluntários: 25
a) Equipe de Visitas, Eventos, Divulgação, Bazar.
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PLANILHA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES
ATIVIDADES
PLANEJADAS
Nº de Workshops

DESCRIÇÃO
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.

METAS ALCANÇADAS

RESPONSÁVEIS

11 workshops
462 participantes

PBMQ

Lourdes / Margarete

Atendimento de Novos

Esta atividade tem como objetivo acolher carinhosamente os novos candidatos
ao cadastramento na instituição. Oferecer os serviços de que dispõe.

10 novos pvha
52 Comunidade

Triagem e
encaminhamento
individual

A triagem vai orientar para o tipo de atenção que necessita, o plantão de
orientação e encaminhamento auxilia no tratamento, hospitais, documentos,
benefícios sociais e trabalhistas, casas de apoio, assessoria jurídica, filhos, etc.

39 atendimentos

Margarete
Regiane

13

Regiane

Assistência Social

Visitas domiciliares

Cestas distribuídas
Oficinas Dialogadas
serviços/ comunidade
Renorte

Fazer tiragem, realizar, qualificar e monitorar as visitas domiciliares, propor
treinamentos, auxiliar nas oficinas de cartografia social e dar encaminhamento
nas demandas sociais dos usuários.
Objetivo de ampliar a assistência ao usuário e seus familiares como
possibilidade de acompanhá-los em sua realidade cotidiana, contribuindo para
minimizar situações de abandono, desespero, violência, depressão, falta de
adesão, solidão, a fim de contribuir com seu desenvolvimento social.
Como alternativa paliativa contra fome é disponibilizada alimentos/outros para
subsistência de pais e filhos
Convocar os gerentes e técnicos dos serviços
Definir pauta, Organizar a reunião, Estabelecer ações conjuntas e disponibilizar
insumos de prevenção

360 visitas

447 cestas
02 oficinas

Lourdes/Sueli/
Wilma/
Maria/Lúcia/João
João / Lourdes

Margarete / Dayana
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Palestras/Oficinas de
Prevenção e Ações de
Campo

Alimentar fanpage, site e outras ferramentas web com informações referentes a
temática HIV/aids e DH, informações institucionais e outras informações de
utilidade pública em ocasiões pontuais / produção de materiais impressos,
folders, cartilhas, filipetas, etc
Disseminar informações sobre prevenção, especialmente para jovens em fase
escolar. Prospectar novos espaços para realizar oficinas

34 palestras
3.660 pessoas / jovens

Campanha de Carnaval;

33 palestras x 738 pessoas
+
8 ações campo
05 Incursões – 800
pessoas
Carnaval - 1200 pessoas

Ações em parceria com a Pastoral da Aids

Ato Público pelos Mortos da
Aids – 5000 pessoas

Ensaios Escola samba/blocos

Campanha de 1º Dezembro

Eventos de Educ. e
Prevenção

Elaboração Material Impresso Folder Institucional

1. Semana da
Prefeitura no bairro;
2. Manifestação
FOAESP;
3. Ação1º Dez. PBMQ;
4. Ação 1º Dez. IVN,
CAF e CEFRAM;
5. Posse da Suplência
Conselho Gestor do
CTA Pirituba
9456 Pessoas
Preservativo masc. 13.200
preservativo Fem. 700
gel lubrificante 850
6.000 folder
400 cartazes
1 Banner Congresso

Dayana 12
Debora 12
Alexandre 06
Dayana
Alexandre

Equipe de Prevenção

Equipe de Prevenção
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Grupo de Jovens Vidarte
Planej / divulgação

Atividade em grupo, por meio do teatro, para que adolescentes e jovens
possam refletir, aprender, discutir e propor assuntos relacionados ao dia a dia,
tais como: família, relacionamentos afetivos, espiritualidade, sexualidade,
saúde, drogas, educação, cultura, etc.
Dois grupos distintos com peças teatrais distintas

Grupos = 97
Participantes = 1149
Divulgação 08
2 Apresentações peça = 215

YOGA

Medida alternativa para melhorar as condições de saúde física e mental das
PVHA e equipe.

Grupos = 38
Participantes = 434

Confeitaria

Atividade que consiste em promover entrosamento entre os assistidos e
profissionalização para geração de renda

Grupos = 30
Participantes = 116

Artesanato

Advogada

Capacitações Técnicas

Natasha

Alexandre

Grupos = 09
Participantes = 47

Lúcia

Plantões = 08
23 pessoas

Drª Fernanda
Parceria - GIV

Criar oportunidade de troca de experiências do dia-a-dia motivado pelo estímulo
da criatividade e produção de trabalhos manuais e educação para reciclagem e
*02 oficinas extras c/ jovens
meio ambiente.
do teatro com 29
participantes
Assessoria Jurídica para auxiliar nas demandas dos usuários, tais como: tutela
de filhos, guarda, acesso a programas sociais, violação de direitos humanos e
civis, medicamento por via judicial, ações trabalhistas, etc.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

X Congresso de Prevenção da Soc. Bras. DST/Aids – com POST;
1º Seminário Prevenção PM/Evento Satélite dos Projetos aprovados;
Curso de Elaboração de Projetos
1º Encontro para Capacitação de Novos Voluntários – 11 p.a.;
Capacitação Técnica em Saúde, Assistência, Direitos e Psicologia – 13 p.a.;
X Congresso HIV/Aids e 3º Congr. Hepatites Virais – Depto

Profissionais PBMQ
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Visitas Técnicas e
Articulação Política

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

11/03 - Cogespa;
30/03 - Reunião na CRS Norte com PBMQ e Alivi – Marg /Day;
31/03 e 01/04 CAMS;
12/03 - GT/OG/ONG PM – Margarete;
13/03 - R.O. Foaesp – Betinho / Margarete;
25/03 – Resape – Wilma / Dayana;
09/04 – Renorte – Margarete / Dayana;
15/04 – 9h Mopaids / 14 h GT/OG/ONG PM;
20 e 21/04 - Reunião da Anaids – Conjuntura Política Nacional – Porto Alegre
23 e 24 /04 X EEONG – Saúde e Direito – Betinho / Margarete/Lourdes;
29/04 – Resape – Day / Wilma;
27/05 - GT/OG/ONG PM ;
28/05 – Resape – Wilma / Day;
23/07 - Visita na Previdência com Roberto-R D`Almeida / Certidão Negativa
26 e 27/07 CAMS;
29/07 – GT/OG/ONG PM;
31/08 – Audiência Pública na Câmara Municipal Araraquara com Gestores de Saúde, Dep. Ana Alice e
Soc. Civil – Marg;
06/08 – Inst. Infectologia Emilio Ribas;
13/08 – Centro de Orientação e Apoio Sorológico -COAS Franco da Rocha (manhã) ;
13/08 – Vigilância Epidemiológica Francisco Morato (tarde) ;
18/08 – CRAS Perus / Núcleo Direitos Humanos / Centro Cidadania da Mulher - Evento Saúde no
Bairro – Articulação Evento Satélite PM;
26/08 – Creas Perus / Núcleo Convivência do Idoso / SASF – Articulação fone – Articulação Evento
Satélite PM;
20/08 – Programa Municipal DST/Aids SP – – Prot.Projeto PE;
20/08 – Articulação telefônica com CR DST/Aids Freguesia do Ó;
21/08 - Centro de Orientação e Apoio Sorológico -COAS Franco da Rocha (manhã) – Prot.Projeto
21/08 - Vigilância Epidemiológica Francisco Morato (tarde) –– Prot.Projeto PE ;
31/08 – Audiência Pública na Câmara Municipal Araraquara com Gestores de Saúde, Dep. Ana Alice e
Soc. Civil ;
03/09 – SAE Lapa ;
10/09 – Rádio Cantareira ;

Margarete Preto
e
Profissionais PBMQ
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Celebrações
Participações
Óbitos

16/09 – MOPAIDS ;
24/09 – GT/OG/ONG PM ;
30/09 – Associação Comercial de Perus – Marg / Wilma
24/09 – Resape – Wilma / Day;
25/09 – R.O.Foaesp – Betinho / Marg;
03/10 – Palestra no Diet Mogi “ Cenário Político HIV/Aids” ;
07 e 08/10 – Fórum de Dirigentes PE ;
16 à 18/10 – VII Erong – BH – Marg /( Betinho “Apresentação sobre Assistência”);
26/10 – Receita Federal – Prot. Documentos/Doações;
27/10 – Reunião Estrela do Oriente / Robson – Doações /Parceria;
03/11 – Associação Comercial Perus – (manhã) Marg / Wilma;
03/11 - GT 1º DEZ Foaesp – (tarde);
R.O. Foaesp – Marg / Beto;
05/11 – ALESP – DEPUTADOS: Fernando Capez, Ana Alice e Carlão Pignatari – Wilma / Marg
11/11 – Lançamento da “Frente Parlamentar DST/HIV/Aids” Dep. Maria Lúcia Amary
24/11 – Ação 1º Dia Mundial de Luta Contra Aids PBMQ – Marg / Day;
27/11 – Manifestação 1º DEZ. Foaesp – c/ 19 usuários – PBMQ;
01/12 – Visita nas Ações de Prevenção: IVN, CAF, CEFRAM – Marg /Day;
9 à 12/12 X Enong – MT;
14/12 – Planejamento Anual Foaesp – Betinho / Margarete.
*UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL;
*UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL;
ISENÇÃO DE IPTU.
Conselho Municipal de Assistência Social
GT Sustentabilidade

1. Páscoa = 29 pessoas
2. Festa Junina = 42 pessoas
3. Dia das crianças = 73 pessoas
4. Celebração Missa de 4 anos Falecimento da Irma Helena – 64 pessoas
5. Celebração de Natal = 103 pessoas
Livro de Assinatura na recepção + listas de presença
Pessoas atendidas pelo PBMQ que faleceram em decorrência da aids em 2015

311 pessoas

PBMQ

5066 pessoas
07 pessoas
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Informações Qualitativas
Essas informações foram colhidas dos profissionais que atuam nas áreas
Web – Mídias
Quais os acontecimentos mais importantes da atividade no ano de 2015.
Produção e lançamento dos vídeos do Projeto Um Click Para a Saúde de prevenção às DST/Aids: Quem
Não Pula é Pegador, destinado à população em geral; Toda Mulher Tem o Direito de Ser Feliz, destinado
ao público feminino e; A Aids Não Tem Idade, voltado à população da terceira idade. Todos com grande
alcance de visualizações, aproximadamente 40 mil cada um.
Quais os problemas que dificultaram o alcance das metas
Algumas dificuldades foram encontradas na produção dos vídeos devido à burocracia e demora na
aprovação dos roteiros por parte do financiador, o que tornou o prazo de conclusão das metas cada vez
mais apertado. Mas no fim do projeto as metas foram alcançadas.
O que de bom aconteceu na vida das pessoas com as atividades da área.
Através do trabalho desenvolvido na web, milhares de pessoas tiveram acesso às informações referentes
à prevenção e tratamento das DST/Aids, muitas delas, talvez, pela primeira vez. A web é uma ferramenta
muito importante à medida que tem um alcance muito maior que, por exemplo, oficinas presenciais. É
uma forma de levar a informação a um número muito maior de pessoas. Outro fato importante é a
possibilidade de divulgar e tornar público o trabalho desenvolvido pelo PBMQ.
Recepção e Secretaria
Quais os acontecimentos mais importantes da atividade no ano de 2015.
Fazer e armazenar fotos de todas as atividades realizadas na instituição durante o ano, a fim de
estabelecer um fluxo de organização que facilite a procura de fotos.
Participação em diversos eventos, oferecendo suporte antes e no dia do evento ou apenas na
preparação. Auxílio nas diversas áreas do Bem-Me-Quer. Na ausência de um ou outro colaborador.
Repasse aos setores responsáveis as informações e demandas referentes aos usuários. Auxílio/
Encaminhamento dentro do BMQ os usuários com suas demandas.
Conferência dos endereços de todos os usuários que fizeram o recadastramento e atualização dos que
não estavam atualizados.
Revisão de todas as pastas digitais dos usuários e das fichas de colaboradores e centralização de todos
os aniversários em uma planilha só.
Auxílio na organização de documentos para entrada e renovação de documentações e processos ( Edital
Estadual, IPTU, SEADS...) e entrega nos locais.
Contato com diversos possíveis colaboradores a fim de conseguir doações de alimentos ou roupas para o
bazar: Receita Federal, Fumcad, Riachuelo, Renner, Marisa, Fundo de Solidariedade, Ceagesp, Dia%,
Carrefour, Natura, Grupo Pão de Açúcar, Sonda, Jequiti, Avon, Walmart, Pernambucanas e Cacau Show.
Diversas incursões aos comércios da vila a fim de divulgar o Bazar do BMQ e as vendas da confeitaria.
Compartilhamento nos grupos virtuais de vendas do bairro.
Realização de contato com fornecedores e cotações de cestas-básicas, alimentos, papelaria, pães.
Quais o problemas que dificultaram o alcance das metas
Problemas com equipamentos eletrônicos, como computador e impressora que deram problemas várias
vezes ao longo do ano, acúmulo de tarefas e funções.
Organização de arquivos ou materiais de uso contínuo (materiais de papelaria)
Dificuldade para entrar em contato com os usuários por meio dos telefones que eles nos fornecem,
dificuldades de esclarecer aos usuários sobre o funcionamento da carteirinha do transporte (na ausência
da Margarete).
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O que de bom aconteceu na vida das pessoas com as atividades da área.
Creio que os assistidos foram bem recebidos na recepção e tiveram suas necessidades atendidas, dentro
do que o PBMQ pode oferecer. O que eram necessidades e que chegaram a mim foram passadas para
quem poderia resolver.
As pessoas gostam de ser bem recebidas e muitas vezes conseguimos animar o dia de alguém que chega
aqui não muito bem. Indiquei o programa de alfabetização do Pela Vidda para duas pessoas e venho
estimulando-as a ir lá e conhecer o local e a proposta e enfatizando a importância disso.
Administração
Quais os acontecimentos mais importantes da atividade no ano de 2015.
Na área administrativa, inúmeros procedimentos foram realizados para melhorar a gestão do PBMQ,
dentre os quais destacamos os mais importantes:
Reuniões periódicas com a contabilidade para ajustar fluxos e rotinas;
Definição de modelo padrão de planilhas para execução de projetos em consonância com os lançamentos
das contas bancárias;
A reorganização e atualização das prestações de contas tanto com financiadores locais como os
financiadores internacionais;
O fortalecimento da captação de recursos e o uso adequado do orçamento previsto de forma a garantir a
sustentabilidade financeira da Organização;
Atualização das pastas de trabalho de forma a desburocratizar o acesso as informações;
Dois financiadores internacionais voltaram a estabelecer parceria co m o PBMQ
Atualização e regularização de todas as certidões (INSS, FGTS, RECEITAS ESTADUAL E MUNICIPAL);
Concessão das Utilidades Públicas Municipal e Estadual, além da renovação do COMAS e processo de
regularização de SAS.
Quais os problemas que dificultaram o alcance das metas?
Execução de projetos por meio da plataforma SICONV que é muito complexo e burocrático. Levava muito
tempo para preencher todos os campos e realizar todos os lançamentos; Os recursos são bastante
limitados e finitos o que não favorece um trabalho de maior excelência; Poucos projetos em execução e
editais cada vez mais exigentes na análise das propostas. Poucos profissionais para dar conta de tantas
rotinas administrativas.
O que de bom aconteceu na vida das pessoas com as atividades da área?
Quando a saúde financeira e administrativa de uma organização vai bem, o conjunto das ações também
vai. Uma boa gestão, cooperada e participativa, contribui para garantir a sustentabilidade financeira e
técnica da organização.
Os usuários e a comunidade são diretamente beneficiados porque conseguem receber mais apoio nas
diversas ações que são desenvolvidas na Organização.
Visitas domiciliares
Quais os acontecimentos mais importantes das visitas no ano de 2015?
No ano de 2015 foi bom, retomamos as visitas domiciliares aos usuários que não tem como vim no
projeto para participar das atividades oferecidas, procuramos visitar principalmente aqueles que têm
dificuldade de se locomover, dai a importância da visita nessas famílias, pois e nesse momento que
ficamos conhecendo a situação e dificuldade de cada um, as vezes desanimados revoltados com as
condições de vida muitos sem trabalhos sem saber onde buscar sobrevivência , pois nesse momento que
os visitadores procuram orientar e encaminhar para adquirir seus direitos e com muito carinho que
procurando levantar o alto estima, incentivar para seu tratamento dando nosso apoio carinho e
ajudando naquilo que e possível diante da necessidade encontrada.
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Quais os problemas que dificultaram alcança as metas?
No decorre do ano tivemos vários fatores nas visitas os visitadores, tais como: problema de saúde, falta
de pessoas para realizar visitas, visitadores envolvidos com atividades da casa, devemos ficar bem
atentos, trabalho em dupla não e fácil, porque quando um não pode os dois perdem o dia da visita.
O que de bom aconteceu na vida das pessoas que acompanhamos?
Foi prestado auxilio que contribuiu a essas famílias, exemplos de gesto concreto com doação de
alimentos, transporte para algumas necessidades, compra de remédio algumas vezes e festa na sede
para todos. Através das visitas tem pessoas que se animam a vir no projeto e participar nas atividades
oferecidas. Temos pessoas que aprenderam um ofício e já esta gerando sua renda, fazendo seus bolos
por encomenda, tomando conhecimento e interagindo na sociedade.
Workshop
Quais os acontecimentos mais importantes atividade no ano de 2015?
Participação de médica da Secretaria Municipal de Saúde, Dra. Cáritas Basso, no workshop Prevenção
Positiva. O conteúdo foi de grande importância para os usuários, que também aproveitaram a
oportunidade para sanar diversas dúvidas sobre Adesão.
Quais os problemas que dificultaram o alcance das metas
Agendar workshops sem observar a semana de feriados foi um fator que dificultou o aceite no convite de
palestrantes, bem como a evasão de usuários e dificuldade na escala de funcionários e voluntários.
O que de bom aconteceu na vida das pessoas com as atividades da área.
O conhecimento adquirido nos workshops através de profissionais altamente qualificados. A promoção
social dos usuários, a oportunidade de socialização e confraternização dos usuários no PBMQ, além dos
benefícios de cesta básica e natal solidário.
Articulação Política
Quais os acontecimentos mais importantes da atividade no ano de 2015.
Apresentação do POST do Projeto Click e participação no X Congresso de Prevenção da Soc. Bras.
DST/Aids;
1º Encontro para Capacitação de Novos Voluntários;
Capacitação Técnica em Saúde, Assistência, Direitos e Psicologia no PBMQ;
X Congresso HIV/Aids e 3º Congr. Hepatites Virais – DDHA;
Fortalecimento da Articulação com os Serviços de Aids dos municípios de Franco da Rocha e Francisco
Morato;
Participação no EEONG / ERONG E ENONG;
Indicação da representação na CAMS;
Audiência Pública na Câmara Municipal Araraquara com Gestores de Saúde, Dep. Ana Alice e Soc. Civil;
Lançamento da “Frente Parlamentar DST/HIV/Aids” Dep. Maria Lúcia Amary;
Manifestação 1º DEZ. Foaesp – c/ 19 usuários do PBMQ;
Quais os problemas que dificultaram o alcance das metas
No que tange à Renorte, a grande dificuldade foi à demora no repasse do projeto PES, pois a agenda
consistia em chamar uma reunião da Rede e como pauta principal apresentar o respectivo Projeto aos
Técnicos dos Serviços, como isso demorou em acontecer, não seria viável marcar uma reunião sem uma
pauta relevante;
Referente às visitas nos Serviços, há uma dificuldade no agendamento da visita com o Técnico
responsável. Outro fator, é que houve diversos eventos de controle social: EEONG, ERONG, ENONG,
Congresso PB, que absorveu boa parte da agenda; Houve diversas situações que havia necessidade e
resolver outras demandas internas, impossibilitando a saída para visita técnica.
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O que de bom aconteceu na vida das pessoas com as atividades da área.
Referente à Renorte: ao fortalecimento da articulação com Serviços de aids com outros municípios,
possibilitou a parceria no Projeto Prevenção Primária e Secundária/PE, além do fortalecimento e
articulação com a Renorte possibilitando melhora nos encaminhamentos das demandas de usuários;
A apresentação do POST no Congresso possibilitou a Visibilidade do PBMQ, bem como do Projeto Click,
além do conhecimento obtido;
A participação nos Congressos de DST/Aids, trouxe conhecimento que além de empoderar, é uma
ferramenta eficaz para atuação nas Ações com a temática, reverberando junto aos usuários no PBMQ;
A participação nos Encontros Estadual, Regional e Nacional possibilitou o fortalecimento do movimento
social em especial da Região Sudeste, garantiu as representações indicadas pelo Fórum de Ongs Aids de
SP;
A Audiência pública em Araraquara foi uma ação de Controle Social de extrema importância, pois havia
demandas graves de óbitos na região o que estava comprometendo a Assistência das PVHA.
Serviço Social
Quais os acontecimentos mais importantes da minha atividade no ano de 2015.
Acredito que o acontecimento mais importante da minha atividade foi o fato de começar o setor de
serviço social na instituição, pois os usuários ficaram contentes em saber que teriam esse espaço para
tirar suas dúvidas e poder conversar sabendo que será mantido o sigilo profissional, ter um espaço para
colocar suas angustias, medos e tristezas.
Quais o problemas que dificultaram o alcança das metas
O projeto teve inicio no final do ano e isso dificultou bastante.
O que de bom aconteceu na vida das pessoas com as atividades da área.
Acredito que as pessoas perceberam que não podem deixar seus direitos de lado, que é necessário
buscar ajuda quando não é possível resolver sozinho o problema enfrentado. Empoderar o usuário é ter a
certeza da mudança positiva que o projeto bem me quer deseja aos usuários.
Yoga
Quais os acontecimentos mais importantes da atividade no ano de 2015.
A oficina de Yoga é desenvolvida no PBMQ desde 2005, desta forma ela acontece dentro de uma
estrutura desenvolvida com o tempo, sendo que todas as atividades ocorreram dentro do programado,
de forma que não há nenhum fato que mereça destaque especial. A atividade em si é o acontecimento
mais importante.
Quais os problemas que dificultaram o alcance das metas
A meta de número de participantes foi ultrapassada e a meta de número de oficinas ficou um pouco
abaixo devido a feriados e outras atividades que ocorreram simultaneamente no mesmo espaço da
oficina. A atividade que era desenvolvida às sextas-feiras passou a ser realizada às segundas-feiras com
o objetivo de não coincidir com outras atividades, como a preparação dos bazares que ocorrem as sextas
no mesmo espaço da oficina de yoga, evitando, desta forma prejudicar a atividade ou até mesmo
cancelar a mesma.
O que de bom aconteceu na vida das pessoas com as atividades da área.
As pessoas que participam da oficina de yoga costumam relatar diversos benefícios adquiridos através da
prática. Os mais comuns: redução de dores musculares, redução da ansiedade e depressão, melhoria na
qualidade do sono, melhoria postural, aumento da capacidade respiratória, etc.
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Educação e Prevenção
Em 2015 o departamento de Educação e Prevenção teve um salto qualitativo e quantitativo muito
importante. A execução do Projeto Um Click para Saúde abordou de forma disseminada 05 populações
distintas, alcançando mais de 400 mil pessoas por meio das ferramentas digitais. Foram realizados
inúmeras ações como podem ser observadas no quadro de metas, com destaque especial na ação em
parceria com a Pastoral da Aids que teve alcance de mais de 5000 pessoas, com insumos e teste rápido.
No segundo semestre as palestras foram reduzidas por conta da finalização do projeto Click e com a
redução dos quadros na prevenção e a redução da carga horária, diversos outros problemas contribuíram
como espaço físico além da dependência de professoras mediadoras. muitas vezes chegamos para aplicar
a palestra e não tinha público, principalmente na época em que os alunos ocuparam a escola por conta
da reorganização escolar proposta pelo governador.
Ficou definido que as ações extras como eventos, manifestações, reuniões, etc., deverão ser
contabilizadas junto com as palestras, pois estão dentro da carga horária dos profissionais. Também é
preciso encontrar um meio de corresponsabilizar as escolas para que ao confirmar uma agenda a
atividade ocorra de fato.
De toda forma em 2015 foram alcançados cerca de 10 pessoas diretamente e cerca de 500 mil
indiretamente, isso é muito em se tratando de uma ONG com recursos limitados.
Atividades com crianças e adolescentes
1- Foi possível promover a partilha entre as crianças e os adolescentes em especial na festa de Natal
realizada pelo projeto com o intuito não apenas de confraternização mais também de trocas de
experiências. Nesta festa os adolescentes tiveram não só a oportunidade de participarem das atividades
mais também de serem auxiliares os profissionais no dia monitorando as crianças e as atividades, o
espaço foi também decorado para recebe-los de forma que esses pudessem se sentir a vontade,nessas
Oficinas recreativas contamos com a participação dos Contadores de Histórias, que de uma forma lúdica
e simples cativou a atenção das crianças.
2-Foram feitas duas grandes Oficinas Educativas sendo essas oficinas de Canto e Oficinas de Dança, as
duas com o intuito de serem muito bem utilizadas dentro da peça Teatral de conclusão de curso. A Dança
foi de extrema importância ajudando os alunos a se preocuparem mais com o bem estar do seu corpo e
também com as danças em dupla ou coreografias em grupo ajudou muito na interação dos alunos.
No Canto foi possível trabalhar com mais maestria Ritmo, Atenção, Memorização, Respiração e
Articulação.
3-Através de Oficinas lúdicas de Artesanato e Palestras com a Temática central HIV/AIDS, foi possível
proporcionar que os participantes refletissem a terem uma consciência mais crítica. Nas Oficinas de
Artesanato eles ficaram incumbidos de trazerem os materiais recicláveis para a aula e a participação dos
mesmo foi em massa mostrando não apenas a participação mais também o envolvimento deles para com
o Projeto, reciclar mais tarde não se foi apenas um ato para aquelas oficinas segundo relato aquilo
passou a ser um hábito. Isso nos mostrou a preocupação com a Natureza e o Meio Ambiente que de fato
eles passaram a ter e também os materiais produzidos foram utilizados. Nas palestras de DSTs/AIDS foi
possível promover questionamentos, debates construtivos com os alunos.
4- Nas Oficinas de Teatro nós trabalhamos não só as técnicas de atuação mais também trabalharam
assuntos relacionados ao dia-a-dia dos alunos que traz o desenvolvimento intelectual dos mesmos,
trabalhamos a autoestima, a leitura e a escrita, auxiliando na forma de se comunicar e interagir e
principalmente nas tomadas de decisões, muitos responsáveis elogiaram as mudanças que seus filhos
tiveram depois das oficinas nessas reuniões de pais.
5- No projeto além da participação dos pais no momento da matrícula do aluno e nas apresentações das
peças temos também as Reuniões de Pais, que é o melhor momento para tratar com os mesmos
assuntos relacionados aos alunos e também sobre as temáticas que o projeto trabalha tendo por missão
que são assuntos ligados a temática de HIV/AIDS.
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PROJETO BEM-ME-QUER EM NÚMEROS - 2015
Pessoas Cadastradas: 225 pessoas;
Famílias Atendidas: 190 famílias (PVHA e Comunidade);
Crianças/Adolesc. acompanhadas: 80 crianças e jovens;
Visitas Realizadas: 360 casas;
Oficinas Realizadas: 198 oficinas e 11 Workshops;
Atendimentos Individuais: 83 pessoas;
Palestras Realizadas: 85 com 8000 pessoas alcançadas;
Insumos de Prevenção: 14.800 unidades;
Material Produzido: 6000 folders / 400 cartazes / 1 Banner;
Alimentos não Perecíveis: 9,5 toneladas;
Alimentos Perecíveis: 4.800 lanches e 530 refeições;
Celebrações (Natal, Páscoa, Missas, etc..): 07 momentos;
Brinquedos: 120 unidades;
Roupas: 1500 peças;
Articulação política: 87 Incidências;
Mídias: 6 vídeos; 96 postagens na fanpage / 01 Site;
Livro de presença: 5066 assinaturas.
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Relatório Financeiro – Projeto Tecendo Laços – Irmãs de São Luís

Disponível na sede da Organização
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FINALIZAÇÃO:

Mesmo com a grande especulação criada em torno do futuro do país, por causa dos
desafios do novo governo e a impiedosa crise que nos assombra, acreditamos que dias
melhores estão por vir.
As esperanças geradas em torno das mudanças prometidas e tão sonhadas fazem
com que toda a sociedade, conscientemente, não aceite mais as condições injustas,
por qual estão vivendo, no anseio de que o processo de estruturação e melhorias virá
brevemente.
Embora todos estejam muito insatisfeitos, as conquistas obtidas para o povo, como o
acesso á medicamentos e exames na rede pública para o portador do vírus HIV,
programas de transferência de renda, entre outras conquistas, são legítimas e
precisamos manter essas garantias apesar de ainda não darem resultados eficazes.
O maior problema de todos, a nosso ver foi o desemprego e a alta inflação que exclui
impiedosamente os mais pobres.
A transição política, e suas prioridades, aparentemente, voltadas para o povo em geral,
tem seus efeitos de forma lenta, mas acreditamos, com realismo, que mesmo com uma
melhor estabilização, ainda sim, os benefícios não chegarão a quem realmente
necessita, de forma que continuaremos na nossa desafiadora realidade de acolhida e
cuidado, contando com o apoio de nossos colaboradores e voluntários e aguardando
sim, estes dia tão esperado, de cidadania, melhor distribuição de renda, saúde integral,
educação e oportunidades para todos, principalmente para quem trabalha pela
igualdade e investe na solidariedade.
Somos gratos aos beneficiários, parceiros e comunidade por ter nos ajudado das mais
diversas formas, mas de forma especial, agradecemos imensamente a ajuda das Irmãs
de São Luís que nesses 19 anos nunca desamparou o PBMQ. Essa chama nos enche
de luz e esperança de levar sempre a frente o legado da inesquecível Irmã Helena
Regan,SL, com o mesmo amor e confiança que conduziu a obra por tantos anos.
Vosso gesto concreto nos incentivou a continuar o que foi proposto e, especialmente,
ajudou a nos transformar em seres humanos um pouco melhores.
Confiantes e decididos no seguimento cristão, finalizamos com uma bela exortação de
São Francisco de Assis: “Peço a todos que me ouvis que, ao sairdes daqui, não vos
mostrais desinteressados pela luz do coração. Procurai, na sequência das horas,
melhorar em todos os sentidos e anular o mal que ainda existe em cada um de nós,
como princípio de ajuda ao Bem que deseja entrar em nossos corações”.
Fraternalmente,

Maria de Lourdes Romualdo
Presidente – Coordenação Geral

José Roberto Pereira
Vice-Presidente - Administração

São Paulo, 1º. de março de 2016.
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Imagens

Legenda: (da esquerda para direita)
1 – Oficina de Adolescentes – Vidarte.
2 – Atividades com crianças
3 – Workshop – Saúde e Aids
4 – Jovens da comunidade em ação
5 – Celebração Eucarística
6 – Festa de Natal das Crianças
7 – Vigília e Ato junto com a Pastoral da Aids
8 – Apresentação de nossos jovens no Teatro
9 – Equipe do Projeto Bem-Me-Quer – 2015.
Outras em www.bemmequer.org.br

(outras disponíveis no site e fanpage)
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