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INTRODUÇÃO:
Em 2013 o Projeto Bem-Me-Quer (PBMQ) atendeu as suas especificidades reforçando o compromisso dos
anos anteriores, dando maior atenção às necessidades de caráter socioeconômicos dos assistidos.
A epidemia do HIV/Aids no Brasil perpetua um cenário bastante complexo e de difícil enfrentamento, do
ponto de vista da assistência 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 os
grupos mais empobrecidos tem maiores dificuldades de acessar os serviços de saúde. A equidade no
Brasil está longe de se tornar uma realidade, embora o SUS – Sistema único de Saúde se fundamente na
integralidade, universalidade e na equidade, é comum ver pessoas mais empobrecidas não tendo as
mesmas facilidades de 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, perpetuem o perverso ciclo
da miséria e do sofrimento dos mais pobres.
Ainda que grandes esforços sejam feitos para minimizar a epidemia dados recentes apontam estabilização em
patamares elevados e uma grande dificuldade em reduzir essa curva epidemiológica.
A Aids no Brasil ainda ceifa a vida de 12 mil pessoas por ano e outras 34 mil são infectadas pelo HIV, cerca de
30% dessas pessoas estão no estado de São Paulo.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 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. Ou seja, a cidade mais rica do país e com as melhores estruturas sanitárias ainda registra
uma média superior a duas mortes em consequência da aids por dia.
Um estudo da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo em parceria com o Centro de
Referência e Treinamento em DST/Aids da Secretaria de Estado da Saúde aponta que 15% dos HSH que
frequentam a região central da cidade estão infectados. A pesquisa foi realizada com 1.217 pessoas entre
novembro de 2011 e janeiro de 2012.
Os afrodescendentes também são mais vulneráveis. Para cada 100 mil habitantes, foram diagnosticados pelo
município 39,7 casos de HIV entre as pessoas da raça negra em 2010 contra 18 casos em brancos.
Diante deste cenário, o PBMQ, ainda que de forma modesta, devido sua pequena abrangência, tem intensificado
as ações de superação da pobreza e do isolamento social, através dos inúmeros benefícios oferecidos aos
assistidos pela casa, entre eles: psicólogos, grupos de estudos e entretenimento, oficinas de qualificação
profissional, repasse de alimentos, entre outros, como forma de minimiar o sofrimento de quem que já não tinha
nada e agora não tem sequer sua saúde.
Também temos a clareza de que não basta ajudar doentes e carentes é preciso centrar esforços para combater
a cadeia de transmissão do vírus e o avanço da epidemia, de forma que as ações de prevenção, com atividades
afins, distribuição de insumos e material educativo são metas centrais em nosso trabalho.
Nossa abordagem em educação e prevenção fomenta uma sexualidade ajustada e voltada para
afetividade entre os pares, respeitando, sobretudo a liberdade dos indivíduos e a diversidade de
manifestações afetivas.
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 desde 2012 estamos estabelecendo tratativas importantes com
esses serviços ao entorno do PBMQ. Criamos a RENORTE, uma rede formada por profissionais da educação,
saúde, conselho tutelar, conselho de segurança, centro de cidadania da mulher, subprefeitura, etc., para que
essa rede tenha uma 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.
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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
Registros:
CNPJ – Nº. 02.045.930/0001-97 Data de Fundação: 1º de Dezembro de 1996 (17 anos).
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SAS – Nº. 111072
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COMAS – Nº. 736/08
Diretoria:
Presidente: Maria de Lourdes Romualdo
Vice-Presidente: Dorilda Ribeiro
Secretária: Margarete Preto
Segundo Secretário: Alexandre Viola
Primeira Tesoureira: Sueli Aparecida da Silva Maragno
Segunda Tesoureira: Judite Barbosa Mattos Oliveira
População Alvo: Pessoas vivendo com HIV/Aids* e seus familiares em vulnerabilidade sócio/econômica.





Nº. pessoas cadastradas: 210 PVHA*
Nº. pessoas acompanhadas: 840 (familiares)
Nº. pessoas acessadas pelo PBMQ: 8137 diretos
22.000 indiretos (campanhas e eventos)

Funcionamento:
Segundas as Sextas-Feiras das 9:00 as 17:00h.
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
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;
.
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,
estabilizada em 34 mil novos casos por ano desde 2006, ainda requer ações contundentes no âmbito da
prevenção, uma vez que esta estabilização 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.
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.
Dentro das ações de educação e prevenção incluímos em nosso calendário anual de atividades o
SEMINÁIRO DE PREVENÇÃO, em 2013, o evento foi realizado num CEU – Centro de Educação, contou
com a participação 120 pessoas e o tema foi: Aids depois de 30 anos de volta ao BEABA. Esse tema
definido para gerar um debate e reflexão sobre a epidemia e os riscos que ela ainda causa a população e
principalmente aos jovens que cada vez mais abrem mão do uso do preservativo, levados pela crença de
que a aids já está superada.
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No ano de 2013 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); http://www.youtube.com/watch?v=jqG2VnNQ5tM
- 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;
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.
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.
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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.
RENORTE: Rede de Serviços e equipamentos de proteção social Norte/Noroeste.
A Renorte é uma Rede que reúne Instituições e Serviços com o objetivo de melhorar o fluxo das PVHA*,
propiciar o diálogo na temática DST/HIV/Aids, promover o fortalecimento dos serviços públicos dessa
rede e a capilarização dos serviços oferecidos.
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:












Coordenação Geral
Coordenador Adjunto
Analista de Projetos/Programas
Auxiliar Administrativo
Psicólogo
Assistente Social
6 Educadores (as) (3 visitas, artesanato, yoga, educação e prevenção)
Educadora de jovens e adolescentes (Teatro Vidart)
Encarregado de manutenção
Alimentação e higiene

PROJETOS EM ANDAMENTO 2013/2014:

Partilhar Esperança III – Secretaria Municipal de Saúde – em execução
Um Click para saúde – Fundo Nacional de Saúde - previsão abril/2014
Seminário de Prevenção – Trocaire - encerrado
Projeto Esperança e ânimo – Trocaire - encerrado
Projeto Sorrir para Vida – Bishop’s Appeal - encerrado
Projeto Amigos de São Luis – Irmãs de São Luis - encerrado
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INDICADORES DE PROCESSO
Educação e Prevenção:





Número de palestras: 24
Número de participantes: 571
Pessoas acessadas em ações públicas de prevenção: 3.566

Tabela das Atividades de Educação e Prevenção - Ano de 2013
MÊS

Nº
PART.

JAN

LOCAL

Descrição da Atividade

12

Grupo de Teatro VidArte –
Projeto Bem-Me-Quer

FEV

1200

Grupo de Teatro VidArte –
Projeto Bem-Me-Quer
Ações de Carvanal

Palestra e Bate-Papo: Prevenção de DST/AIDS
Grupo de Pré-Adolescentes/ Adolescentes/ Jovens
Palestra e Bate-Papo sobre Prevenção DST/AIDS
Grupo de Pré-Adolescentes/ Adolescentes/ Jovens
Abordagem à população, na rua, através de
informações de Prevenção

MAR

17

Projeto Bem-Me-Quer

Palestra aos usuários e comunidade

ABR

106

Palestra de prevenção em equipamento do governo
voltado as famílias da região

MAI

05

Serviço de Assistência
social a família
Centro de Cidadania da
Mulher
Escola Municipal Parque
Anhanguera
CCA (Centro para Crianças
e Adolescentes)

JUNHO

109

JULHO
29

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO
NOVEMBRO

DEZEMBRO

229

78

77
120

1584

Projeto Jovem Aprendiz
Projeto Jovem Aprendiz
Escola Municipal Parque
Anhanguera
Centro Alegria e Vida
CEU Anhanguera

Palestra DST/Aids – Saber e Prevenir
Palestra e Bate-Papo sobre Prevenção de DST”s/ HIV/
AIDS
Grupo de Pré-Adolescentes/ Adolescentes/ Jovens
Palestra sobre Prevenção de DST”s/ AIDS
Grupo de Adolescentes/ Jovens e gravidez precoce
Palestra/ Bate-Papo sobre Sexualidade e Prevenção
de DST”s/ AIDS e gravidez na adolescência
Grupo de Adolescentes/ Jovens
Bate-Papo e Esclarecimento de dúvidas sobre
Sexualidade e Prevenção de DST”s/ HIV/ AIDS/
Hepatites B e C/ Gravidez Precoce
Grupo de Pré-Adolescentes/ Adolescentes

Sipat – Sistema de
proteção ao trabalhador
Voluntários do PBMQ

Palestra sobre Sexualidade e Prevenção

CEU Perus (Centro de
Educação Unificado)

III Seminário de Prevenção as DST/Aids – Voltando
ao BEABA

Secretaria da Saúde de
São Paulo

Abordagem à população, na rua, através de
informações de Prevenção e incentivo/
encaminhamento para fazer o teste rápido para HIV
em parceria com Fórum de Ong´s Aids de Sâo Paulo.
Atividades de 1º. de Dezembro
.

TOTAL DE PARTICIPANTES – 3566 pessoas atingidas diretamente e 20.000 indiretamente
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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.













23 de Fevereiro – Planejamento com usuários PBMQ – 27 participantes
23 de Março – Direitos da Mulher – 22 participantes
27 de Abril – Adesão à vida – 31 participantes
25 de Maio – Laços Afetivos – 44 participantes
29 de Junho – Levantando a Autoestima - 29 participantes
27 de Julho - Prevenção Positiva – 33 participantes
24 de Agosto - Saúde do Homem – 17 participantes
05 de Outubro – IV Seminário de Prevenção das DST/HIV/Aids – 96 participantes
26 de Outubro: Adesão as Atividades PBMQ - 23 participantes
30 de Novembro: Direitos Civis e Previdenciários – 33 participantes
14 de Dezembro: Aniversário do PBMQ e Almoço de Natal – 47 participantes

Visitas domiciliares e hospitalares:



Número de visitas: 629

Assessoria Jurídica (aposentadoria, guarda de filhos, ação trabalhista, etc..):




Número de plantão com Advogado: 05
Número de consultas e encaminhamento jurídico: 23

Curso de Informática:





Número de inscritos: 16
Número de aulas: 76
Número de participações: 264

Terapia de Acupuntura:





Número de inscritos: 10
Número de aulas: 33
Número de participações: 328

Atendimento Psicológico Individual:





Número de inscritos: 06
Número de atendimento: 208
Número de participações: 208

Grupo Psicologia/Cidadania:





Número de inscritos: 8
Número de aulas: 31
Número de participações: 90
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Grupo Psicologia - Cuidando de quem Cuida:





Número de inscritos: 7
Número de aulas: 11
Número de participações: 41

Yoga:





Número de inscritos: 12
Número de aulas: 41
Número de participações: 383

Curso de Confeitaria mensal:





Número de inscritos: 8
Número de aulas: 17
Número de participações: 119

Curso de Artesanato:





Número de inscritos: 8
Número de aulas: 20
Número de participações: 86

Teatro VidArte:





Número de inscritos: 35
Número de aulas: 72
Número de participantes: 661

Grupo de Jovens Vivendo com HIV/Aids (Bem me quero):





Número de inscritos: 4
Número de aulas: 19
Número de participantes: 106

Grupo livre de Bricolagem




Número de aulas: 20
Número de participantes: 87

Atividades festivas e Celebrações:








Festa da Páscoa - 27 pessoas
Festa Julina – 42 pessoas
Visita dos Jovens da Irlanda – 42 pessoas
Missa em Memória da Irmã Helena – 24 pessoas
Festa do Dia das Crianças – 56 pessoas
Aniversário 17 anos do PBMQ, Missa e confraternização de Natal 2013 – 72 pessoas
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Atividades Extras:






Bingo, Rifa e Bazares
Grupo livre de Bricolagem
Oficinas para Equipe PBMQ “Cuidando de quem cuida”
IV Seminário de Prevenção das DST/HIV/Aids

Atividades da Renorte:



05 Encontros – 80 técnicos e gerentes de equipamentos participantes

Controle Social, Advocacy e Ativismo político:






















Reuniões da RESAPE – Rede Socioassistencial de Perus
Reuniões mensais no MOPAIDS – Movimento Paulistano de Luta Contra à Aids
Reuniões mensais Fórum de Ongs Aids do Estado de São Paulo
Reunião da Comissão Política do Fórum de Ongs Aids do Estado de São Paulo
Reuniões da Cogespa – Comissão de Gestores do Estado de São Paulo
Reunião com Secretário de Saúde Ajunto Sr. Paulo Puccini
Reuniões nas Coordenadorias de Saúde Norte e Oeste de SP
Reunião com Coordenação do Programa Estadual SP/RNP Campinas e FOAESP
Participação em manifestações no Congresso/Prefeitura SP/ Secretaria de Saúde
Capacitações Mensais Temáticas no Fórum de Ongs Aids de São Paulo
Reunião Comissão GT/OG/ONG do Programa Municipal de DST/Aids
Visita Técnica de Monitoramento de Projetos/ Programa Municipal de DST/Aids SP
Solenidade na Câmara dos Vereadores em comemoração dos 10 anos da Agência de Notícias da Aids
Capacitação para Equipe Técnica do Cefran
Encontros bimestrais da Renorte - Rede e Serviços da Região Norte/Noroeste SP
Seminário Resape – Rede Socioassistencial de Perus “Quem é essa tal violência”
Seminário: Prefeitura de São Paulo e Sociedade Civil – Resposta à Epidemia de HIV/Aids no Município
Seminário DST/AIDS - “As Políticas Públicas de Saúde em Relação às DST/AIDS”
Seminário e Comemoração dos 30 Anos do Programa Estadual de DST/Aids de SP
Encontrão de Jovens vivendo e convivendo com HIV/Aids das Ongs PBMQ/IVN/ANIMA e GIV
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Ministração de Palestra “Direitos das Mulheres”em Brotas/SP
Evento de Controle Social da RNP e Vanguarda em Bragança Paulista/SP
IX EEONG - Encontro Estadual de Ongs Aids do Estado de São Paulo
VI ERONG - Encontro Regional das Ongs Aids – Espírito Santo
XVII ENONG – Encontro Nacional das Ongs Aids - Salvador
II Seminário Nacional de Liderança e Comunicação para Mulheres – Atibaia
Visita da Subprefeita de Perus Srª Jaqueline Moreno – sede PBMQ
Encontro do CCM - Centro de Cidadania da Mulher de Perus : "A Rede Social de Perus e o
Atendimento à Violência Doméstica"



Ações do PBMQ de Prevenção das DST/Aids em comemoração dia mundial de Luta contra aids – 1º
dezembro



Participação do PBMQ na Manifestação do FOAESP em comemoração ao dia mundial de Luta contra
Aids

LIVRO DE ASSINATURA no período de Janeiro à Dezembro 2013:



Lista de presenças no projeto – 4.571 assinaturas (média de 380/mês)
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FINALIZAÇÃO:
Sabemos que há muito para avançar para superar os novos desafios. Embora não tenhamos
ainda vencido a pobreza e a aids nos mantemos unidos e empreendendo todos os esforços para
atender com coragem às demandas que nos chegam diariamente e não temos dúvida de que a
nossa missão, o nosso maior imperativo, foi dignamente alcançada este ano.
Somos eternamente gratos pelos beneficiários, parceiros e comunidade por ter nos ajudado
financeiramente e através do voluntariado que nos incentivou a continuar o que foi proposto e,
especialmente, para ajudar a nos transformar em seres humanos melhores.
Fraternalmente,

Maria de Lourdes Romualdo
Presidente

São Paulo, 20 de janeiro de 2014.

OBS: outras informações e imagens disponíveis no site:
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GALERIA DE IMAGENS
IMAGENS DE ATIVIDADES
Disponível também em www.bemmequer.org.br

Celebração Eucarística presidida pelo Padre Konrad

Jovens da Irlanda em atividade do PBMQ

Atividade com as crianças do PBMQ

III Seminário de Prevenção – DE VOLTA AO BEABA

13
Almoço depois de atividade do PBMQ

RENORTE – Reunião com os coordenadores de
serviços de proteção social do governo para
melhorar os encaminhamentos dos usuários.
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Festa Junina do PBMQ

Oficina de Artesanato e geração de renda

Workshop sobre direito trabalhista e previdenciário

Oficina de Saúde e Prevenção para Pessoas HIV+

Presidente da entidade levando cesta na comunidade

Oficina de cidadania e prevenção com jovens
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Banner do IV Seminário de Prevenção
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Programação
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