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História da Bem
Em 1966 desembarcou em São Paulo,
vindos de Stadskanaal, Holanda, o casal de
missionários holandeses Nicolaas e Trijnie
van Eijk. Após passar um ano trabalhando
em uma instituição para menores dirigida
também por holandeses em São José do
Rio Pardo, em São Paulo, o casal
mudou-se, em 1967, para a pequena
Sabinópolis, situada no interior de Minas
Gerais.

Assim, em 1973 foi fundada a creche Bem
Estar do Menor, órgão de personalidade
jurídica e braço diaconal da IEMP, para
atender as demandas sociais dessas
crianças e suas famílias. Desde então, foram
criados e desenvolvidos variados projetos e
ações sociais que através dos anos tem
contribuí- do de forma relevante para o
atendimento das necessidades sociais, a
transformação e o desenvolvimento social
das comunidades para onde a BEM expandiu seu trabalho.

Em 1968 o casal fundou a Igreja Evangélica
Missionária Pentecostal (IEMP), e a partir do
contato com os inúmeros problemas sociais
presentes na comunidade e a percepção de
que o Evangelho necessitava ser
materializado através do atendimento
amoroso dessas necessidades sociais, o
casal começa a atender crianças e suas
famílias em sua própria residência. O texto
bíblico de I João 3:17 incomoda o casal e
seus compatriotas holandeses sobre a
situação social dessa comunidade, pois era
grande o número de famílias pobres
desestruturadas e o de crianças desnutridas
que perambulavam pedindo esmolas pelas
ruas da cidade.

Se alguém tiver recursos
materiais e, vendo seu irmão em
necessidade, não se compadecer
dele, como pode permanecer
nele o amor de Deus?
I João 3:17
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Missão
Contribuir para o
desenvolvimento integral de
crianças, adolescentes, famílias
e comunidades por meio de
ações sócio-educativas
sustentáveis que visam uma
vida digna.

Visão
Ser uma organização alegre
onde as pessoas sejam
valorizadas e tenham
oportunidades para novo
nascimento, desenvolvimento
social, defesa de direitos e vida
digna.

Valores
- Compromisso com famílias e
comunidades para erradicação
da pobreza.
- Trabalho em cooperação.
- Princípios cristãos.
- Desenvolvimento de pessoas.
- Promoção e defesa da criança
e adolescente.
- Alegria e entusiasmo.
- Gestão transparente.
- Responsabilidade
sócio-ambiental.
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Palavra do
presidente
Um ano atípico!
Quem poderia imaginar que o ano de 2020
seria da forma que fora? Revendo agora o
RA de 2019, percebi que ao escrever para a
abertura do mesmo, a pandemia começava
mostrar a sua cara na nossa região.
Hoje é impossível contar o número de
pessoas que foram contaminadas pelo
Coronavírus e o número de óbitos
ocorridos na região. Nosso coração se
entristece por tanto dano causado na vida
de tantas pessoas e famílias.
Mas, não só a saúde física e os óbitos
foram consequência do pequeno "invisível"
vírus. Toda a sociedade foi impactada de
diversas formas: econômica e socialmente,
na saúde mental e espiritual, enfim,
impactos estes que não se podem
dimensionar.
Pelo fato de atuarmos na BEM com um
público diverso, também fomos afetados
pelas normas impostas pelas nossas
autoridades, com o objetivo de evitar a
proliferação do vírus e suas consequências.
Projetos foram fechados, crianças e
adolescentes ficaram em casa se tornando
um grande desafio para os pais. Inúmeras
famílias foram afetadas e de diversas
formas. Com os projetos fechados, os pais
também não tiveram acesso às conversas,
conselhos e apoio das mais variadas
formas.
Uma nova realidade para todos os atores.
Graças ao empenho da equipe de
cooperadores que temos na BEM, com o
apoio da Igreja Evangélica Missionária
Pentecostal, dentro das possibilidades e
realidade de cada projeto e família, os
contatos foram mantidos, mesmo que de
forma "não ideal”, por meio de

telefonemas e visitas "de janela" onde foi
possível tentar acompanhar as famílias.
A BEM, através de parceiros internacionais,
os amigos da BEM conseguiram adquirir
cestas básicas e kits higiene para
atendimento às famílias em suas
necessidades diárias, já que com a casa
cheia e a falta de trabalho, essa
necessidade se apresentou nos momentos
em que o governo não mais participou com
os subsídios destinados às famílias ou
quando este fora diminuído.
Os projetos de agricultura familiar, com a
sua forma de atividade, permitiu que o
mesmo tivesse sequência. Assim, além de
suprir a várias famílias, ainda se manteve
como forma de entrada de recursos
financeiros a estas famílias, minimizando
algumas dificuldades financeiras.
Além de toda a dor e tristeza em razão das
pessoas infectadas e dos óbitos, vivemos
também momentos de dor e tristeza em
função do impacto negativo em
decorrência dos projetos não estarem
atuando da forma proposta. Adolescentes
participantes de projetos engravidaram,
crianças tiveram prejuízo escolar e muitas
destas não tendo condições de
acompanhar as aulas virtuais oferecidas,
crianças sofrendo diversas formas de
abusos por muitos estarem em um meio
extremamente desestruturado. Pessoas
emocionalmente afetadas pelo tempo em
isolamento e mesmo por falta de
perspectivas.
Ano atípico, difícil e conturbado, mas
mesmo assim, podemos estar agradecidos
e com um sentimento de que o Senhor tem
sido bondoso. Nem tudo estava perdido.
Pelo contrário, apesar dos resultados a
olhos humanos negativos, podemos nos
alegrar pela forma que os cooperadores,
gerências regionais e diretoria executiva
tem se empenhado ao máximo em
caminhar, chorar e apoiar, fortalecendo as
famílias da nossa região.
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Reconhecemos e somos gratos pelos
amigos da BEM, organizações parceiras,
igrejas, e lideranças governamentais dos
municípios em que atuamos, que têm
caminhado conosco neste ano, confiando
nas ações e nas formas de atuação
adotadas frente aos nossos objetivos.
Aos nossos cooperadores e voluntários,
nossa gratidão e reconhecimento do
quanto este ano foi pesado para cada um
de vocês, principalmente nos momentos
em que se viam impotentes e por vezes
tomados por um sentimento de inutilidade
diante dos desafios aparentemente
impossíveis.
Nossa oração é a de que a normalidade
volte e, como missão, possamos
desempenhar as atividades propostas junto
à comunidade, acompanhando, apoiando
às famílias e aqueles que se apresentam
vulneráveis diante de nós.
Creio que o Senhor Deus continuará a nos
direcionar com sabedoria e criatividade
para que possamos continuar servindo,
independente do momento em que
atravessamos.
A Ele, toda honra e louvor pelo que foi
realizado!
Oscar van Eijk
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Onde atuamos?
A BEM está presente em nove municípios localizados nas regiões Centro Nordeste, Vale do
Rio Doce e Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e na Ilha de Itaparica, na Bahia.
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Covid-19
O Governo Federal Decretou Estado de
Emergência em Saúde Pública causada pelo
novo corona vírus (COVID-19), e seguindo a
normativa Federal, os Municípios atendidos
pela BEM, por meio de Decretos Municipais
determinaram o fechamento de todos os
serviços que indicassem riscos de
proliferação e contaminação, suspendendo
as aulas presenciais, eventos públicos e
particulares, e todo tipo de atividade não
essencial.
Diante desse canário, no mês de Março a
BEM - em obediência aos Decretos
exarados - suspendeu por 110 (cento e dez)
dias (marco, abril, maio e junho) o
atendimento presencial com as crianças e
famílias, a fim de contribuir para a
diminuição do contágio da Covid-19 por
meio do isolamento social. Essa nova
realidade e o desconhecimento sobre
Covid-19 trouxe vários desafios e novas
necessidades/realidades, demandando
novas abordagens e adaptações.
Desta forma, a partir de julho iniciou-se uma
nova rotina de trabalho: cooperadores com
comorbidades começaram a atuar
remotamente a partir de suas residências
(trabalho remoto ou home office), enquanto
os demais cooperadores, respeitando os
protocolos sanitários, trabalhavam
remotamente à partir das dependencias da
BEM - utilizando as mídias sociais e
aplicativos de mensagens (como o
WhatsApp, entre outros), para atendimento
às crianças e envio de atividades - para que,
mesmo estando em casa, as crianças
pudessem continuar aprendendo e se
desenvolvendo, e manterem o vínculo com
a BEM e seus professores, educadores,
agentes e facilitadores sociais.
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Doação de EPIs
contra a Covid-19
Para auxiliar o enfrentamento à Covid-19 pelas municipalidades, a BEM - em parceria com a
Chapin Baptist Church (Igreja Batista de Chapin - EUA) - doou para todas as Secretaria de
Saúde dos municípios onde atua, itens de proteção individual destinados aos funcionários
da linha de frente do combate ao Covid-19, a saber:
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Doação de cestas
e kits de limpeza
Como forma de auxiliar as famílias, a Bem também fez a doação de cestas básicas e kits de
limpeza às familias mais necessitadas dos projetos atendidos nos projetos. Parte dos
materiais foram compradas com recursos do PNAE e parte com recurosos próprios. Todos
esses alimentos e kits foram distribuídos objetivando complementar a alimentação familiar e
auxiliar na higiene pessoal das crianças.
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Política de
proteção e
prevenção
da criança e
adolescente
A BEM busca atender de forma integral a
crianças e adolescentes. Para tanto, parte da
perspectiva de que o bem-estar dos menores
depende diretamente de sua situação com a
família e comunidade. Por isso, uma Política
de Proteção para Crianças e Adolescentes PPCA foi construída coletivamente pelos
agentes sociais envolvidos nos projetos da
BEM. O documento visa gerar uma
estratégia institucional baseada em padrões
estabelecidos internacionalmente para
oferecer segurança e proteção às crianças e
adolescentes participantes dos projetos
sociais desenvolvidos pela BEM. Sendo
treinados anualmente todos os
cooperadores, prestadores de serviço e
voluntários acerca do PPCA. Ao implementar
a PPCA, a BEM deseja que crianças e
adolescentes sejam protegidos de acordo
com um padrão de práticas que os
mantenham longe do perigo, com seus
direitos preservados.

Creche
O serviço Creche contribui para o
desenvolvimento integral e a
inserção social de crianças na faixa
etária de 0 a 03 anos em suas 07
unidades, oferecendo educação
infantil de qualidade para crianças.
As creches da BEM se apresentam
como um caminho possível e viável
para garantia de direitos básicos,
construindo uma sociedade
acolhedora e ciente dos deveres
para com as crianças brasileiras com
base em princípios cristãos.

Bem-te-vi
Este projeto nasceu das
necessidades locais de atender às
crianças de 04 a 06 anos que saíam
da Creche. O projeto adota como
objetivo, complementar as
atividades pedagógicas e de
convivência em contraturno escolar,
a partir de uma perspectiva
individual e encaminhar os maiores
para a rede de ensino municipal e
estadual de suas respectivas
cidades. Entende-se a criança como
um ser integral e a educação como
um processo contínuo e gerador de
transformações sociais
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Atendimentos
Creche

Bem-te-vi
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Acompanhamento
pedagógico
Com a pandemia e as medidas
restritivas adotadas pelo Poder
Público, foi necessário pensar e
articular uma nova forma de ensino,
mais voltado para o “ensino remoto” algo bastante desconhecido e pouco
comum em nossa realidade. As
Gerentes das Creches, juntamente
com as Educadores - e sob supervisão
da Coordenadora Pedagógica tiveram de criar novas estratégias de
ação para que pudessem manter o
vínculo com as famílias e ao mesmo
tempo dar continuidade no processo
de aprendizagem das crianças. Desta
forma, passaram a criar e enviar
atividades impressas em cadernos,
além de vídeos gravados, para que
com a ajuda da família, as crianças
pudessem ter condições de realizar as
atividades, sempre de acordo com a
faixa etária da criança. Esses cadernos
eram retirados na sede da Creche mediante agendamento - pelos pais
no início do mês e devolvidos no final
para correção. Junto com os
cadernos, as crianças recebiam todos
os materiais necessários para a
realização das atividades como: lápis
de cor, cola, massinha para modelar,
giz de cera e muito mais. Além de
trabalhos unicamente pedagógicos, as
crianças receberam atividades sobre
ética cristã e outros ensinos bíblicos.
Acreditamos que dessa forma,
estamos possibilitando a esses
pequenos tesouros, crescerem em
estatura e graça, diante de Deus e dos
homens.
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Centros
comunitários
Nova Pousada e Rio Vermelho
Desenvolve processos em que famílias, comunidades, organizações e líderes comunitários
presentes no território trabalham juntos para a elaboração de propostas de desenvolvimento
para suas comunidades por meio de uma participação ativa, com envolvimento de diversos
atores governamentais e não governamentais. A meta é alcançar uma comunidade unida e
empoderada, buscando solucionar os problemas existentes localmente através dos serviços
e articulação dos representantes do poder público e privado.

Conectados
ação com adolescentes
A ação com adolescentes é
executada em parceria com Serviço
de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos da Prefeitura Municipal de
Sabinópolis. O objetivo geral é
atender a adolescentes na faixa
etária de 12 a 17 anos em seu contra
turno escolar, no espaço do Centro
Comunitário. A meta é valorizar a
juventude, desenvolvendo atividades
de protagonismo, apoio e orientação
social. Líderes experientes
acompanham o grupo dando suporte
aos projetos e ações. Princípios e
valores morais cristão fundamentam
as ações propostas

Convivência
familiar
ação com famílias

Executado no Centro Comunitário de
Rio Vermelho em parceria com o
poder público local, diferencia-se dos
demais projetos com crianças, pois
se propõe a atender toda a famílias
(pai, mãe, filhos, filhas e avós), cada
família com atendimento individual
que conta com a participação de um
agente social uma vez na semana. A
proposta básica é fortalecer vínculos
por meio da promoção de atividades
que crianças e pais possam
desenvolver juntos.
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Conviver Bem
ação com crianças

Destina-se a atender crianças na faixa
etária de 03 a 11 em seu contra turno
escolar, no espaço do Centro
Comunitário. As crianças advêm de
famílias carentes, onde as opções de
lazer são precárias e cujas famílias
são vulneráveis economicamente e
socialmente. No Conviver BEM, a
proposta é realizar atendimento
específico com reforço escolar,
atividades pedagógicas, aula de
violão, dança, devocional, promoção
de esporte e lazer para
despertamento de habilidades nas
crianças atendidas.

Claves
Um Programa de prevenção aos maus
tratos e à violência sexual na infância e
na adolescência, e a promoção de bons
tratos em família, que atua por meio de
duas metodologias: “Brincando nos
fortalecemos para enfrentar situações
difíceis" e "Bons Tratos em Família".
Por meio de oficinas sequenciais, o
Claves proporciona uma abordagem
lúdica e participativa, promove a
redução das vulnerabilidades de
crianças e adolescentes através do
desenvolvimento de fatores de
fortalecimento pessoal, familiar e
comunitário. Canções, danças, jogos de
mesa, jogos teatrais, estórias,
marionetes, adivinhações,
quebra-cabeças e outras técnicas são
explorados nas oficinas e permitem às
crianças e adolescentes se
empoderarem para lidar com situações
difíceis.

Vamos Worden

ações com adolescentes e famílias
A ação visa proporcionar aos
adolescentes que ficam transitando
na rua, dentro do território de
Chapadinha, uma nova experiência
de comunidade, por meio do
envolvimento em atividades através
de oficinas de reforço escolar, arte,
música, esporte, inclusão digital e
devocional, e por meio do trabalho
em conjunto da família, escola,
comunidade e BEM, o que contribui
para o fortalecimento das famílias e
redes de jovens, reconhecendo o
potencial dos adolescentes enquanto
protagonista de suas histórias.

Ação família

proteção e prevenção de maus tratos
A ação tem por objetivo fortalecer a
família na sua função protetiva e
preventiva, proporcionando espaço e
apoio para melhoria da qualidade de
vida, acesso e orientação aos direitos
socioassistenciais. O trabalho se dá
por meio de oficinas com grupos de
mães, pais, adolescentes, reuniões
comunitárias para discutir causas
coletivas, etc.
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Atendimentos
Centro Comunitário
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Resultados
alcançados
Por meio dos trabalhos realizados em 2020 nas creches e centros comunitários, percebemos que
houve:
a) Defesa de direitos das crianças e adolescentes atendidos;
b) Desenvolvimento pedagógico;
c) Alimentação básica para crianças, adolescentes e suas famílias;
d) Capacitação para as famílias se protegerem da pandemia;
e) Garantiu um atendimento com carinho, segurança, respeito e alegria;
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Produção
agrícola
sítios da BEM

A BEM produz hortas, leguminosas e
frutas nas áreas de plantio distribuídas
nas seguintes áreas: Sítios Betel,
Bereia e Belém em Sabinópolis, e Sítio
Berseba, no distrito de Euxenita –
Sabinópolis. A ação visa gerar
manutenção da alimentação dos
projetos de atendimento geral, além
de recursos a partir das vendas do
excedente. Com o início da pandemia
causada pelo COVID-19 foi observado
nos municípios onde a BEM atua
grande queda do poder econômico
das famílias. Essa ocorrência pode ser
explicada pela desaceleração da
economia que atingiu todo o país,
mas que afetou principalmente os

trabalhadores informais, que são
maioria nessas localidades.
Com seus rendimentos mensais
gravemente afetados, muitas dessas
famílias corriam o risco de entrar em
situação de extrema vulnerabilidade,
faltando inclusive o alimento diário.
Com esse cenário à sua frente o
Projeto de Agricultura Familiar se
desdobrou para aumentar sua
produção e fornecê-la a essas famílias.
Dessa forma, desde o mês de março
de 2020 toda a produção das hortas
que eram destinadas ao Projeto
Creche e Centros Comunitários, está
sendo repassadas para as famílias
atendidas pelos Projetos que foram
mais afetadas pela pandemia. Em
apenas 9 meses, o setor produziu e
distribuiu mais de 3.000KGs de
alimentos.
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Hortaliças e frutas entregue aos
projetos e suas localidades
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Receitas BEM
2020
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Despesas BEM
2020
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Parceiros
A BEM tem por parceiros no processo de
elaboração e execução de projetos sociais.
Destacam-se:

Rede Mãos Dadas

Prefeituras
municipais
Sabinópolis, Rio Vermelho, Materlândia,
Paulistas, Senhora do Porto, Carmésia,
Guanhães e Vera Cruz/BA

Amigos da Bem

Sociedade Bíblica
do Brasil

FUNDEB

IEMP

EZB
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EO Meerdaad

Tearfund Belgica

World Servants
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Obrigado
Parceiros e
colaboradores
Terminamos 2020 e podemos dizer
que nada é impossível para Aquele
que nos sustenta. E quanto a 2021?
Durante este ano, tornaremos
conhecido a Ele tudo que é difícil
demais para nós, seja em nossa vida
organizacional ou na vida de pessoas
que se encontram necessita- das do
apoio da BEM. Você que apoiou e
doou para a causa da BEM, nosso
muito obrigada!

Cooperadores
Sem você todo este trabalho
realmente não teria sido possível em
2020. Obrigado por acreditar no
trabalho da BEM, por ter enfrentado e
vencido os desafios e permanecido
conosco! Você é parte essencial para
que a gente continue o trabalho.
Muito obrigado!

23 | Relatório Social 2020

Endereços
Sede
BEM ESTAR DO MENOR
CNPJ: 18.391.797/0001-60
Sabinópolis, Minas Gerais
Rua Inácio Barroso, 267 - Centro
CEP: 39750-000
Telefone: (33) 3423 1377
E-mail: bem@bem-br.org
crechebemsabs@bem-br.org
Site: www.bem-br.org
Data da Criação: 18 de março de 1973

Distrito de Euxenita, Minas Gerais
Rua Bernardino de Pinho, 198
Distrito de Euxenita – Sabinópolis
CEP: 39750-000. Telefone: (33) 3423 4213
E-mail: bem.euxenita@bem-br.org

Materlândia, Minas Gerais
BEM ESTAR DO MENOR CNPJ:
18.391.797/0004-03
Rua Professora Juscelina Sá, 127 - Centro
CEP: 39755-000
E-mail: bem.materlandia@bem-br.org
Rio Vermelho, Minas Gerais
Entidade: BEM ESTAR DO MENOR CNPJ:
18.391.797/0005-94
Rua José Plício dos Santos, 116 - Chapadinha
CEP: 39170-000
Telefone: (33) 8882-3680
E-mail: bem.riovermelho@bem-br.org
ccriovermelho@bem-br.org

Paulistas, Minas Gerais
Entidade: BEM ESTAR DO MENOR CNPJ:
18.391.797/0007–56
Rua Bias Fortes, 155 - Centro
CEP: 39765-000
Telefone: (33) 98882-5057
E-mail: bem.paulistas@bem-br.org
Carmésia, Minas Gerais
Entidade: BEM ESTAR DO MENOR CNPJ:
18.391.797/0006-75
Rua Marieta Ferreira Soares, 115
CEP: 35878-000
Telefone: (31) 3864-1129
E-mail: bem.carmesia@bem-br.org
Senhora do Porto, Minas Gerais
Entidade: BEM ESTAR DO MENOR CNPJ:
18.391.797/0008-37
Rua José Fidelis, 230
CEP: 39745-000
Telefone: (33) 3424-1327
E-mail: bem.sporto@bem-br.org
Belo Horizonte, Minas Gerais
Entidade: BEM ESTAR DO MENOR CNPJ:
18.391.797/0002-41
Rua Ricardo Pinto, 21 – Itapoã
CEP: 31710-540
Telefone: (31) 3441-1840
E-mail: bem.bh@bem-br.org
Guanhães, Minas Gerais
Rua Pio Ferreira, 783 - São Miguel e Almas
CEP: 39740-000
Vera Cruz, Bahia
Entidade: BEM ESTAR DO MENOR - CNPJ:
18.391.797/0003-22
Rua da Rodagem, 335 - Mar Grande
CEP: 44470-000.
E-mail: bem.veracruz@bem-br.org

24 | Relatório Social 2020

