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“Uns confiam em carros, outros, em cavalos; nós, porém, nos
gloriaremos [lembraremos] em o nome do SENHOR, nosso Deus”
Sl.20:7
Temos como humanos a tendência de querermos sempre
caminhar confiando nas nossas próprias capacidades, ou então
fixarmos a nossa confiança no que é visível e palpável. Além de
muitas vezes lançarmos a esperança em promessas e expectativas em
algo que não tem garantia.
Mas, como somos limitados em nosso saber e no nosso cuidar,
por melhor que sejamos e nos esforçamos, dependemos da
misericórdia de Deus.
Deus tem sido misericordioso e sempre tem nos lembrado e
direcionado em depositar n’Ele e somente n’Ele a nossa confiança. É
um exercício constante de que não se deve lançar a esperança e segurança nos “carros e
cavalos” como diz o Salmista, pois estes, um dia estragam ou perdem suas forças e utilidades,
porém no Senhor, sempre estaremos seguros, direcionados e renovados.
Quando paramos para pensar em mais de 50 anos de atuação, milhares de pessoas
que experimentaram o amor de Jesus, famílias, crianças, idosos que foram acompanhados
pelos diversos projetos que a BEM executa, humanamente é algo que assusta e que pode se
tornar perigoso! Calma... Calma, eu explico: assusta pelo medo, insegurança, responsabilidade
e pode se tornar perigoso devido ao orgulho, e acharmos que é sobre o que podemos fazer.
Como sou feliz e grato a Deus que nos deu uma equipe de cooperadores e amigos que
caminham conosco por tantos anos, comprometidos em primeiro lugar com Ele, o Senhor
desta obra, de forma que sempre podemos nos ajudar a lembrar de que: “porque dEle, e por
meio dEle, e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém!”
Rm.11:36
Queremos a cada dia nos lembrar, nos gloriar em o nome do Senhor, nosso Deus, pois
Ele tem sido fiel, tem acrescentado pessoas com visão e com o desejo de servirem, de
sustentarem a missão. Ele também tem colocado as pessoas a quem servimos no nosso
caminho, para que possamos demonstrar o amor dEle de forma pratica através das ações do
dia a dia.
Nossas próprias capacidades, recursos, condições nunca seriam capazes de alcançar o
que foi alcançado durante todos estes anos. Pensando especialmente no último ano, em que
fomos confrontados com um enorme desafio financeiro, por toda a questão politica e social
que nosso país vive, por vezes nos sentimos impotentes no decorrer de 2018.
Nenhum homem, governo, seria capaz de nos direcionar, motivar, estimular, confortar,
sustentar durante todos estes anos!
Por nossas próprias capacidades, desejos e forças nunca conseguiríamos ser
testemunhas e ao mesmo tempo capazes de andar uma “segunda milha” com aqueles que o
Senhor amou e colocou no nosso “caminho”.
Reconhecemos e nos gloriamos no nome do Senhor por tudo que foi possível realizar
através dos projetos. Por cada criança, adolescente, adulto, idoso e família que foi assistido.
Pelas vidas e famílias restauradas, perspectivas de futuro renovados, além da dignidade no
viver. O Reino é empatia e inclusão.
A Ele pertence toda a glória eternamente, amém!

Oscar Leonard Willian van Eijk
Presidente da Bem-Estar do Menor
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Títulos e Registros:

Registros Federais:
Conselho Nacional de Assistência Social Nº. 256.284/74
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS-MEC Nº. 208.530/75
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS-MEC Nº. 672/2011
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS-MEC Nº. 269/2018
Utilidade Pública Federal – Lei Nº. 89.057 de 24/11/1983
Registros Estaduais:
Utilidade Pública Estadual de Minas Gerais – Lei Nº. 6.692 de 26/11/1975
Utilidade Pública Estadual da Bahia – Lei Nº. 8.121 de 15/01/2002
Registros Municipais:
Utilidade Pública Municipal de Sabinópolis/MG – Lei Nº. 737/77 de 30/05/1977
Utilidade Pública Municipal de Materlândia/MG – Lei Nº. 439 de 15/10/1999
Utilidade Pública Municipal de Rio Vermelho/MG – Lei Nº. 775 de 07/04/1997
Utilidade Pública Municipal de Carmésia/MG – Lei Nº. 323 de 06/06/1994
Utilidade Pública Municipal de Paulistas/MG – Lei Nº. 764 de 25/05/2008
Conselho Municipal de Assistência Social:
Sabinópolis, Materlândia, Rio Vermelho, Carmésia, Senhora do Porto e Paulistas.
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
Sabinópolis, Materlândia, Rio Vermelho e Senhora do Porto.
Conselho Municipal de Saúde:
Sabinópolis
Conselho Municipal da Pessoa Idosa:
Sabinópolis
Conselho Municipal de Alimentação Escolar:
Sabinópolis
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Nossa Inspiração
“Ora aquele que possuir recursos deste mundo e ver a
seu irmão padecer necessidade e fechar seu coração,
como pode permanecer nele o amor de Deus?”
I João 3:17
1. Identificação Geral-Sede:
Entidade: Bem Estar do Menor - CNPJ: 18.391.797/0001-60
Endereço da Sede: Rua Inácio Barroso, 267 – Sabinópolis – Minas Gerais – CEP: 39750-000
Telefax: (33) 3423 1377
E-mail: bem@bem-br.org
Site: www.bem-br.org
Presidente: Oscar Leonard W. van Eijk (Data de Mandato: 08/2014 à 08/2019)
Data da Fundação: 18 de março de 1973

2. Apresentação:
A BEM - Bem Estar do Menor é um órgão de personalidade jurídica, de direito
privado, com CNPJ próprio. Nasceu dentro da Igreja Evangélica Missionária Pentecostal
(IEMP), fundada em 1973 em decorrência do trabalho social iniciado em 1967 na cidade
de Sabinópolis/MG, expandindo para outras regiões Centro Nordeste, Vale do Rio Doce,
Vale do Mucuri, em Minas Gerais e no estado da Bahia. Constitui-se no próprio serviço
diaconal da IEMP, cuja criação foi motivada, entre outras, pelo versículo de I João 3:17 “Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir ao seu irmão padecer necessidade e
fechar seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus?”. Propõem-se a
proclamar (vida e anúncio) do Evangelho para o ser humano, encarnando os valores do
Reino de Deus e manifestando o amor e a justiça, tanto em âmbito pessoal como
comunitário.
A BEM, fundamentada no amor expresso pela vida e obra de Jesus Cristo, o qual
O temos como autor da vida e consumador da nossa fé, tem como objetivo assistir à
infância desamparada e promover a família. Atualmente, atendemos grupos de várias
faixas etárias em serviços, programas e projetos nas áreas de assistência social,
educação, segurança alimentar e promoção do desenvolvimento comunitário.
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3. Histórico:
Desde 1963, a BEM intervém nas mazelas derivadas da extrema pobreza, cujo
público prioritário são crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade
social, observando a procura espontânea desse público, bem como mediando a ponte
para o acesso a seus direitos básicos, com programas, projetos e ações de impacto social
e econômico.
Os projetos são distribuídos em unidades como Creches, Centros Comunitários,
Centros de Convivência para idosos, Serviço de Acolhimento Institucional, Agricultura
Familiar, entre outros. Na sede administrativa, funciona a coordenação técnica dos
projetos que assessora e dá suporte às cidades da região. Os demais projetos são
desenvolvidos em: Sabinópolis, Euxenita (distrito de Sabinópolis) Materlândia, Rio
Vermelho, Paulistas, Carmésia, Senhora do Porto, Belo Horizonte em Minas Gerais.
Desde sua origem, a BEM desenvolve ações de cuidado e proteção à infância,
tendo começado timidamente com uma creche, que à época era considerado ensino
livre, e posteriormente com o avanço das legislações, passou a integrar a Política
Nacional da Educação como Ensino Básico (Educação Infantil) conforme a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/1996. Sendo assim estão credenciadas e
autorizadas a funcionar 07 creches para crianças de 0 a 03 anos nas cidades onde
atuamos.
As ações de assistência social desenvolvidas pela BEM atendem aos objetivos
estatutários e à Lei Orgânica da Assistência Social– LOAS, na proteção, defesa de direitos
e amparo à família, à infância e à adolescência. Da mesma forma, atende às prioridades
pactuadas na rede através de programas e projetos implementados pelos Planos
Municipais de Assistência Social dos respectivos municípios em forma de parceria.
Os serviços, programas e projetos da BEM são executados de forma contínua,
permanente e planejada. Asseguram autonomia e direitos aos usuários com atendimento
gratuito. Acontecem processos participativos de monitoramento, avaliação e
planejamento com os usuários assistidos e comunidades.
Na perspectiva de segurança alimentar são desenvolvidas duas áreas: produção
de alimentos orgânicos para fornecimento/doação de refeições aos beneficiários dos
projetos e o atendimento de saúde bucal com atendimentos básicos, através dos
serviços de voluntários de odontologia.
A BEM acompanha e participa dos avanços nas políticas públicas para que os
direitos sociais possam ser atendidos propiciando justiça social e exercício de cidadania.
Nesse sentido, a BEM procura adaptar seus projetos e ações as necessidades
emergentes do público da assistência social, implementando o desenvolvimento social
da comunidade local.
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4. Finalidade Estatutária
Consiste na proteção das famílias, da maternidade, da infância, dos órfãos, das
viúvas e da velhice, proporcionando o amparo necessário, bem como a instrução
religiosa evangélica e educacional. Combate a fome e pobreza, promoção da integração
de seus beneficiários no mercado de trabalho, além do incentivo cultural, profissional,
esportivo e proteção ao meio ambiente, dentro do alcance da sociedade, sem distinção
de raça, cor, condição social, credo político ou religioso.

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

Missão
Contribuir para o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes, famílias e
comunidades por meio de ações socioeducativas sustentáveis que visam à vida digna.

Valores
- Princípios cristãos
- Desenvolvimento de pessoas
- Promoção e defesa da criança e adolescente
- Compromisso com famílias e comunidade
para erradicação da pobreza

- Trabalho em cooperação e parcerias
- Responsabilidade sócio ambiental
- Alegria e entusiasmo
- Gestão transparente
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5. Localização
A BEM está presente em sete municípios localizados nas regiões Centro Nordeste,
Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, a saber,
Sabinópolis, Distrito de Euxenita, Materlândia, Paulistas, Senhora do Porto, Carmésia e
Rio Vermelho. Além de Mar Grande na Bahia.
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6. Educação
6.1 Promoção da Primeira Infância:
O presente relatório visa trazer informações acerca das atividades desenvolvidas
pela BEM nos Projetos Creche, Bem Ti Vi e Conviver Bem, executados em seis cidades
da região, a saber: Sabinópolis e Distrito de Euxenita, Materlândia, Rio Vermelho,
Carmésia, Senhora do Porto e Paulistas, cidades localizadas em Minas Gerais.
A partir da relação construída entre o poder público e a sociedade civil, para o
bom desenvolvimento desses projetos, foram fomentados Termos de Colaboração entre
as prefeituras locais e a entidade Bem Estar do Menor, para o atendimento 100% gratuito
às crianças.
Sendo assim os Projetos Creches atendem crianças na faixa etária 0 a 03 anos, os
Projetos Bem Ti Vi atendem 04 a 06 anos e os Projetos Conviver Bem, atendem a faixa
etária de 07 a 12 anos.
Cada unidade da BEM tem seu papel definido nos projetos, pois o Poder Público
disponibiliza recursos financeiros, de acordo com os editais e/ou chamamentos públicos
e Resoluções Nacionais do FUNDEB e PNAE. A BEM fica responsável pela gestão dos
projetos em suas respectivas unidades, prestando contas do dinheiro público recebido.
Um destaque é a vinculação da educação infantil implementada pela BEM, à Secretaria
Estadual/Municipal de Educação.

6.2 Breve Histórico
As creches da BEM, criadas em 1974, oferecem proteção e defesa de direitos
sociais às crianças e suas famílias. A partir de 2002, houve o seu credenciamento e
funcionamento autorizado pelo Conselho Estadual de Educação (CEE-MG), conforme a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN):
Sendo isto do ponto de vista legal, a Educação Infantil é a primeira etapa da
Educação Básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a
cinco anos, em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social, completando
a ação da família e da comunidade. Lei nº 9.394/96,art. 29.
O atendimento ocorre no período de 07h30min às 16h00min de segunda a
sexta-feira, seguindo as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacional de Educação
Infantil (PCNEI).
O Projeto Político Pedagógico – PPP, entende a criança como um ser pleno e vê a
educação como um processo contínuo para o desenvolvimento, gerador de
transformações sociais, econômicas, políticas e viabilizadora da aquisição de autonomia
na primeira infância.
Brincar e interagir são eixos norteadores das nossas atividades com as crianças e
são postas em prática através de sons, falas, gestos e atividades lúdicas, gerando nelas
experiências e inter-relacionamentos, estimulando a imaginação e ensinando-as a viver
de forma leve.
Além das atividades de rotina (banho, escovação, alimentação e descanso) foram
realizadas diversas atividades, como esportes, artes, linguagem oral e escrita, teatros,
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passeios, comemoração de aniversários, banho de piscina, passeatas e manifestações,
mutirão de oração, intervenções pedagógicas, atividades de capacidade lógica, curiosidade científica e de socialização, que visam estimular o desenvolvimento das diversas
habilidades.
6.3 Projeto Creche: Relatório de Atividades
O projeto buscou contribuir para o desenvolvimento integral e à inserção social de
crianças vulneráveis na faixa etária de 0 a 03 anos em suas 07 unidades, oferecendo o
serviço de educação na primeira infância, gratuito e com qualidade, de acordo com as
normas nacionais da Educação Infantil.
Em 2018, foram atendidas ao todo, 323 crianças de 06 a 47 meses de idade, (159
meninos e 164 meninas) em 07 unidades/projetos, com 200 (duzentos) dias letivos,
conforme o calendário anual homologado. Assim, o acesso das crianças a uma instituição
infantil de qualidade tornou-se um caminho possível e viável para se garantir os direitos
básicos e fundamentais como a educação, construindo uma sociedade mais ética, justa e
cidadã para todos os brasileiros.

6.4 Projeto Bem Ti Vi (04 à 06 anos) e Projeto Conviver BEM (07 à 12 anos)
O Bem Ti Vi atendeu crianças na faixas etária de 04 a 06 anos e excepcionalmente
nas cidades de Materlândia e Carmésia, o Conviver Bem, atendeu à faixa etária de 07 a
12 anos, ambos no contra turno escolar de segunda a sexta-feira. Em 2018, foram
atendidas ao todo 333 crianças (174 meninos e 159 meninas) em 07 unidades/projetos.
Este projeto nasceu das necessidades locais de atender às crianças nesta faixa
etária que saíram da Creche, na modalidade de atividade social complementar, uma vez
que as famílias não dispunham de opções de cuidado e continuação dos estudos de seus
filhos, já que as séries iniciais começam aos 06 anos de idade.
O projeto adota como objetivo geral, complementar as atividades em contraturno
escolar e encaminhar os maiores para a rede de ensino municipal e estadual de suas
respectivas cidades, além de objetivos específicos como atender a faixa etária de 04 a 11
anos advinda de contexto familiar vulnerável, entendendo a criança como um ser pleno e
vendo a educação como um processo contínuo para o desenvolvimento integral, gerador
de transformações sociais, econômicas, políticas e viabilizadora da aquisição de
autonomia na primeira infância.
A metodologia de atendimento nesses projetos consiste em oferecer diversas
oficinas: Esporte e Lazer, Artes, Português e Matemática, Meio Ambiente, Sexualidade,
Ética e Cidadania e Ética Cristã.
Os Projetos Creches, Bem Ti Vi e Conviver Bem contam com a seguinte
infraestrutura: Escritórios, salas para cada turma, banheiros adaptados de acordo com
idade, refeitórios, local para escovação dentária, bibliotecas, brinquedotecas, pátios
externos e internos, parquinhos, sala de reuniões, cozinhas, lavanderias, solários,
campinhos para esporte e lazer, além de almoxarifados.
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6.5 Recursos humanos envolvido
Quanto aos recursos humanos envolvidos na execução da proposta de trabalho,
segue a tabela de referência.

tabela 01

A BEM durante o ano de 2018 procurou atender a necessidade local, a partir do
diálogo com as famílias, comunidades e poder público visando ampliar a participação,
promoção e defesa dos direitos da criança no acesso à educação, assistência social,
saúde e ao desenvolvimento integral de cidadania e vida plena. Atendeu-se diretamente
656 crianças e foram ao todo, ofertadas 391.093 refeições - sendo estas, café da manhã,
almoço completo, lanche e jantar completo para as crianças da Creche, enquanto que
para os participantes do Bem Ti Vi e Conviver BEM, foram ofertados lanche e jantar
durante os 200 dias letivos.
Por desenvolvimento integral, entende-se compreender os aspectos da criança,
como o físico, psicológico, intelectual, afetivo, social e espiritual, potencializando a ação
de cuidar, educar da/com a família e comunidade.
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Juntamente com a Comunidade, foram desenvolvidas atividades de
fortalecimento de vínculos: Campanha de Combate a Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes; Pais na Creche e Conviver Bem; Páscoa Feliz; Mutirão Mundial de Oração;
Amostra Cultural; Festa da Família; Semana da Criança; Dia da Consciência Negra;
Acampadentro; Meio Ambiente e Programa especial de Natal.
Para além disso, os projetos Creches, Bem Ti Vi e Conviver Bem buscaram
fomentar na comunidade escolar, a cultura dos bons tratos.

tabela 02

tabela 03
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tabela 04

tabela 05
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7. Assistência Social
“Resgatar a dignidade de crianças, jovens, idosos, famílias e comunidade promovendo a
transformação do meio social através da participação ativa”
O presente relatório visa trazer informações das atividades desenvolvidas pela
BEM na área de assistência social, realizadas nos espaços dos Centros Comunitários, com
ações vinculadas à Proteção Social Básica Lei 8.742/1993.
01. Centro Comunitário de Rio Vermelho: SCFV, Convivência Familiar,
Conviver, Vamos Worden, Grupo de Mulheres e Grupo de Homens;
02. Centro Comunitário Nova Pousada de Sabinópolis: Conectados, Bem Ti
Vi, Conviver, Rede de Mulheres - Sabores do Nova Pousada, Desenvolvimento
Comunitário e Ação Família;
03. Programa Claves Brasil – Ações de Prevenção ao Abuso Sexual;
04. Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes na
cidade de Rio Vermelho vinculado à Proteção Social Especial de Alta Complexidade;
05. Centro de Convivência para Idosos (Sabinópolis e Belo Horizonte), com
atendimento as mulheres idosas e ou viúvas.

7.1 Breve Histórico e Características da entidade:
A BEM, através de seus projetos sociais vêm intervindo nas mazelas sociais locais,
advindas da extrema pobreza. Hoje, muitas famílias superaram esta situação, porém as
comunidades não conseguiram se emancipar totalmente, cresce o número de
desemprego, o êxodo rural, bem como a baixa qualificação profissional e altos índices de
violência intrafamiliar e urbana.
A BEM, qualificada como entidade de assistência social desde 1973, intervém
nesse contexto. Desta forma, apresentamos o presente relatório de atividades,
fundamentado na tipificação dos serviços da assistência social, de forma continuada,
permanente, planejada e 100% gratuita para os beneficiários participantes, atuando na
área de: Atendimento, Assessoramento e Defesa e garantia de Direitos.
Os serviços, programas e projetos seguem princípios e diretrizes da Política
Nacional de Assistência Social, integrando assim o Sistema Único de Assistência Social –
SUAS com suas respectivas inscrições nos Conselhos Municipais.
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7.2 Centros Comunitários
Os Centros Comunitários constituem-se espaços físicos, localizados em
comunidades vulneráveis a fim de intervir e fomentar o fortalecimento dos vínculos
familiares, com vista a maior participação nas ações e projetos locais pelos integrantes da
comunidade, promovendo a cultura dos bons tratos e na integração do desenvolvimento
comunitário, através de grupos e faixas etárias em que sejam promovidos seus direitos
sociais (defesa e garantia). Assim, atendendo famílias, crianças, adolescentes e
comunidades, sendo portanto um equipamento útil para o desenvolvimento do local
onde as atividades ocorrem
A BEM atualmente conta com dois Centros Comunitários, localizados no
municípios de Sabinópolis, MG - Centro Comunitário Nova Pousada - CCNP e Rio
Vermelho, MG Centro Comunitário Rio Vermelho – CCRV.

7.2.1 Centro Comunitário de Rio Vermelho
7.2.1.1 SCFV e Convivência Familiar
O CCRV desenvolve processos em que famílias, comunidades, organizações e
líderes comunitários presentes no território trabalhem juntos para a elaboração,
implementação e monitoramento de propostas de desenvolvimento para a comunidade
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 programas e projetos implementados com
representantes do poder público e privado.
Foram executados no CCRV diversas atividades e uma delas, foi em parceria com
a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos - SCFV, que atendeu diretamente 66 crianças na faixa etária
de 0 a 06 anos. A oferta desse serviço diferenciou-se dos demais projetos com crianças,
pois se propôs a atender toda a família (pai, mãe, filhos, irmãos, primas, tios, avós etc.),
cada grupo familiar com atendimento individual, mediado por um agente social, uma vez
na semana, com 1h30min de duração.
Contabilizamos 2.439 atendimentos diretos nesse projeto no ano de 2018,
acorrendo quatro vezes durante a semana, de segunda-feira a quinta-feira, oferecendo
um total de 3.448 refeições (pequeno almoço e lanche).
Juntamente ocorreu o Convivência familiar que complementa as atividades
proporcionadas pelo SCFV, os indivíduos participam das atividades oferecida por um
facilitador. Foram atendidos 11 usuários entre crianças e adolescentes, totalizando 313
atendimentos com aproximadamente 420 refeições.
Por metodologia, adota-se a Capacitação, Orientação; Palestras,
encaminhamentos e ações com a rede de atendimento; Atividades de teatro, passeios,
comemoração, passeatas e manifestações de campanhas de sensibilização e
conscientização, mutirão de oração; cine pipoca.
As intervenções foram pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas
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como formas de expressão, interação, aprendizagem, proteção social, bem como
propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento saudável e prevenção de
situações de risco social, assegurando assim, espaço de convívio com os pais dos
infantos (familiar de referência), bem como mediações para o fortalecimento familiar,
comunitário e o desenvolvimento de relações afetivas de proteção e cuidado.
A infra estrutura: 02 salas, quadra, salão social de reuniões, 01 secretaria, 01
refeitório; 01 cozinha 02 banheiros.

7.2.2 Conviver (Ações com crianças)
Destina atender crianças na faixa etária de 07 a 11 anos em seu contra turno
escolar, no espaço do Centro Comunitário. Em 2018, foram atendidas ao todo, 38
crianças, duas vezes na semana. Contabilizou-se 1731 atendimentos durante o ano.
Este projeto nasceu da necessidade local de atender as crianças nesta faixa etária,
uma vez que na comunidade/bairro não existe nenhum equipamento público para
atendê-los. As crianças advém de famílias carentes, vulneráveis economicamente e
socialmente, onde as opções de lazer são precárias.
O projeto buscou complementar as atividades em contraturno escolar, promover a
cultura dos bons tratos bem como a defesa de direitos sociais e o fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários. Por metodologia, optou-se por apresentar atividades e
ou oficinas de lazer, esporte, artes, com vista a estimular o desenvolvimento das diversas
habilidades da criança, bem como a consciência de sujeitos de diretos, respeitando o
desenvolvimento cognitivo de cada infanto. Também foram realizadas orientações
individuais com os adultos e familiares. Algumas das atividades realizadas foram: Culto
infantil, oficina de violão, oficina de dança, oficina de E.V.A., oficina de emborrachado,
orientações individuais e em grupos com crianças (aplicação da Metodologia do Claves),
visitas domiciliares, busca ativa e acompanhamento familiar.

7.2.3. Vamos Worden (Ações com Adolescentes, Família, Escola e Comunidade)
O projeto visa proporcionar aos adolescentes que ficam transitando na rua, dentro
do território de Chapadinha, uma nova experiência de comunidade, de forma que se
envolvam em atividades através de oficinas de reforço escolar, arte, música, esporte,
inclusão digital e devocional, por meio do trabalho conjunto (família, escola, comunidade
e BEM), contribuindo assim para o fortalecimento das famílias e redes de jovens,
estimulando a troca de experiências, o diálogo e a participação social, reconhecendo o
potencial dos adolescentes enquanto protagonista de suas histórias.
No ano de 2018, o projeto Vamos foi executado de segunda-feira a sexta-feira,
com oficinas com duração de 1h e 02h. Foram atendidos 45 adolescentes e 40 famílias,
totalizando 1786 atendimentos. Ocorreram também 02 reuniões gerais com a
participação de familiares, adolescentes, equipe e comunidade escolar.
O Projeto contou com o apoio da Rede Escolar que foi responsável por avaliar o
desempenho dos alunos em sala de aula. Também ocorreu 01 intercâmbio entre os
adolescentes de Rio Vermelho e Sabinópolis.
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Foram desenvolvidas 1920 oficinas de inclusão digital, violão, reforço escolar e 160
oficinas de esporte e lazer.
Grupos de Mães - 17 mulheres reunidas em um grupo, composto por mães
adolescentes e adultas. Total de 60 encontros, 01 vez por semana, 190 atendimentos e o
oferecimento de aproximadamente 200 lanches durante o ano de 2018.
Foram trabalhadas oficinas temáticas e atividades como: Devocional, Saúde da
Mulher, Campanha 18 de Maio, Prevenção a Violência Doméstica e Feminicídio,
Dinâmica sobre Sentimentos, Palestra com Ginecologista, Roda de conversa, Piquenique,
Relacionamento Conjugal, Eu sou importante, Limites em família, Esporte, Bons Trato em
Família, Artesanato, Planejamento Familiar, Palestras e Visitas às famílias.
Grupo de Zumba – Um grupo composto por 20 mulheres, entre elas jovens,
adultas, solteiras, casadas, do lar e ou com ofício fora do lar. Grupo desenvolvido por
iniciativa do PSF do Bairro da Chapadinha, que fomenta a vida saudável a partir de
atividade física como a dança Zumba ou aeróbica. Total de 36 encontros, 01 vez na
semana, a noite com duração média de 01h30min.

7.3 Centro Comunitário Nova Pousada
7.3.1 Bem-Te-Vi (03 à 06 anos)
O projeto Bem Ti Vi atendeu a 15 crianças, totalizando 267 atendimentos,
oferecendo 258 refeições.
As crianças são atendidas no contra turno escolar e são consideradas as
características etárias, sociais e psicológicas de seu desenvolvimento respeitando as
necessidades de integração, convivência familiar e comunitária.
O projeto promove a prevenção, proteção e defesa de direitos quando em
situação de risco social. Proporciona brincadeiras, experiência lúdica e vivência artística.
Foram desenvolvidas atividades de apoio escolar, esporte e lazer, ética e
cidadania, assembleias, meio ambiente, arte e cultura, prevenção e saúde, ética cristã,
educação para a sexualidade.
No ano de 2018, as crianças que participaram do projeto tiveram um
"Acampadentro", evento esperado por todas as crianças que desejam dormir no projeto
por uma noite. Houve diversas ações com pais e famílias para convivência e
fortalecimento dos laços afetivos.
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7.3.2 Conviver CCNP (07 a 11 anos)
Destina-se a atender crianças na faixa etária de 07 a 11 anos em seu contra turno
escolar, no espaço do Centro Comunitário Nova Pousada. Em 2018, foram atendidas ao
todo, 43 crianças por duas vezes na semana. Contabilizou-se 886 atendimentos durante
o ano e o oferecimento de 219 refeições. Algumas atividades desse projeto contaram
com a parceria do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV da
Prefeitura Municipal de Sabinópolis.
O projeto buscou promover a cultura dos bons tratos, bem como a defesa de
direitos sociais e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Por metodologia,
optou-se por apresentar atividades e ou oficinas de lazer, esporte, artes, com vista a
estimular o desenvolvimento das diversas habilidades na criança, bem como a
consciência de sujeitos de diretos, respeitando o desenvolvimento cognitivo de cada
infanto. Também foram realizadas orientações individuais com os adultos e familiares.
Algumas das atividades realizadas foram: Culto infantil, oficina de violão, oficina de
dança, oficina de E.V.A. e oficina de emborrachado, Orientações individuais e em grupos
com crianças (aplicação da Metodologia do Claves), Visitas domiciliares, busca ativa e
acompanhamento familiar.

7.3.3 Conectados Ações com Adolescentes
Conectados é uma ação que visa valorizar os adolescentes, desenvolvendo
atividades que atendam às necessidades desse público. Acontece no Centro Comunitário
Nova Pousada com algumas atividades em parceria com o Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos - SCFV da Prefeitura Municipal de Sabinópolis .
Participaram do projeto 49 adolescentes, com mais de 60 encontros, 02 vezes na
semana, com 1376 atendimentos e o fornecimento de 969 refeições. Foram realizadas
oficinas promovendo o acesso à biblioteca, informática, teatro, danças, passeios e
encontros de grupos de amigos e intercâmbio entre os CC, além do desenvolvimento de
ambiente e relacionamentos saudáveis.
A meta foi 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 cristãos fundamentam as ações propostas
com oficinas de ética e cidadania.
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7.3.4 Rede de Mulheres - Sabores Nova Pousada
“Ações com a rede de mulheres do Nova Pousada”

São atividades voltadas para o público feminino. Ele se subdivide em três grupos,
a saber: Grupo de Mães, Grupo de Zumba e Quitandeiras do Nova Pousada. No ano de
2018, tivemos algumas dificuldades em reformular essa linha de trabalho para as
Quitandeiras, (que no total, soma-se 08 usuárias), uma vez que envolve a área do
empreendedorismo, bem como a necessidade de capacitação técnica e novos atores
para atuarem nessas temáticas. Assim sendo, segue o breve relato do que ocorreu em
2018, nos demais grupos.
Grupos de Mães - 16 mulheres reunidas em 01 grupo, composto por mães
adolescentes e adultas. Total de 60 encontros, 01 vez por semana, 190 atendimentos e o
oferecimento de aproximadamente 200 lanches durante o ano de 2018. Foram
trabalhadas oficinas temáticas e atividades como: Devocional, Saúde da Mulher,
Campanha 18 de Maio, Prevenção a Violência Doméstica e Feminicídio, Dinâmica sobre
Sentimentos, Palestra com Ginecologista, Roda de conversa, Piquenique, Artesanato e
Planejamento Familiar.
Grupo de Zumba – Grupo criado para promover o bem estar e vida saudável,
contou com a participação de 24 mulheres, composta por jovens, adultas, solteiras,
casadas, do lar e ou com ofício fora do lar. Total de 36 encontros, 01 vez na semana, a
noite com duração média de 01h30 minutos.
Grupo Acessuas Trabalho – 23 mulheres reunidas em 01 grupo. Entre elas
mulheres jovens, adultas, solteiras, casadas, 01 vez por semana, com uma duração média
de 1h30min, contou com 08 encontros, no espaço do CCNP. O programa proporcionou
roda de conversas, palestras, indicação para cursos profissionalizantes entre outras
atividades. Ressaltando que esse grupo foi desenvolvido pela iniciativa da Secretaria
Municipal de Assistência Social de Sabinópolis em parceria com a BEM.
Grupo de Homens – 35 homens reunidos em um grupo, 02 vezes por mês. Entre
eles homens jovens, adultos, solteiros e casados. Contou com 11 encontros durante o
ano totalizando 163 atendimentos. Devocionais, passeios, gincanas, palestras temáticas,
foram algumas das atividades desenvolvidas no ano de 2018.
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tabela 06

7.4 Casa Laranja: Serviço de Acolhimento Institucional
O Projeto Casa Laranja foi desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Rio
Vermelho, desde maio de 2014. O projeto visa acolher crianças de 0 a 11 anos. Os
acolhidos viviam em situação de violação de direitos, sendo retirados da família por
ordem judicial por se encontrarem em situação de risco, ou seja, expostos a condições
que prejudicavam seu desenvolvimento físico, emocional ou social. Entre estas situações
estão a violência, abuso, negligência, abandono, privações afetivas, culturais e
socioeconômicas.
O projeto tem capacidade para acolher 10 crianças, em excepcionalidade,
adolescentes. No projeto, as crianças acolhidas são acompanhadas por assistentes
sociais, psicólogos e cuidadores da rede de atendimento e proteção municipal. Além da
moradia, os acolhidos recebem assistência educacional, médica e participam de
atividades de convivência comunitária.
O Projeto Casa Laranja teve por meta, transformar a trajetória dos familiares dos
acolhidos por meio de orientações, acompanhamento psicológico e social em conjunto
com a rede de atendimento e equipe de proteção social especial. Para assim, conhecer a
realidade das famílias e viabilizar o retorno das crianças e adolescentes ao lar de origem,
desde que os parentes comprovem que restabeleceram a capacidade de cuidar dos
infantos, sendo esse o maior desafio encontrado na execução do serviço.
No ano de 2018, foram acolhidos na casa 14 usuários. Sendo que 06 acolhimentos
ocorreram durante o ano; 03 desligamentos (02 reintegrações familiares e 01 guarda
judicial provisória).
Até 31 de dezembro de 2018, a casa contava com um total de 11 acolhidos (08
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meninas e 03 meninos), dividindo-se em 09 crianças e 02 adolescentes. Foram servidos
durante o ano 15.840 refeições (café da manhã, almoço, lanche e jantar).
A infraestrutura é um imóvel alugado pelo município, contendo: 01 escritório com
sala para atendimento técnico e recepção, 04 quartos, 01 sala social, 01 refeitório, 01
cozinha, 02 banheiros, 01 lavanderia e 01 espaço de brincadeiras e lazer.
7.5 Projeto Agricultura Familiar
O projeto promove o desenvolvimento sócio-ambiental por meio da produção de
alimentos orgânicos e da geração de renda, visando à subsistência familiar e a melhoria
da qualidade de vida da comunidade. São cedidas áreas às famílias através de contrato
de comodato para produzir alimentos, como café, roças e hortas visando à melhoria
alimentar não apenas da família, como também de toda a comunidade, que por meio da
comercialização do excedente, tem acesso a alimentos de qualidade e renda extra.
Atualmente, a BEM conta com 94 famílias que produzem café, horta e roça, sendo
distribuídas da seguinte forma: Horta 33 famílias, Roça 46 famílias e Café 15 famílias. As
famílias trabalham nos sítios de segunda a sexta-feiras no período diurno.
As famílias produziram no ano de 2018, um total de 893kg de abobrinha; 805
molhos de acelga; 425 molhos de agrião; 15533 pés de alface; 334 pés de alho poro;
222 kg de alho; 2301 molhos de almeirão; 163kg de batata doce; 26kg de batatinha; 80
kg de berinjela; 664 kg de beterraba; 33kg de amendoim; 938kg de Brócolis; 75kg de
abóbora; 5kg de cebola; 2849 molhos de cebolinha; 676kg de cenoura; 533 kg de
chichu; 346 molhos de coentro; 103kg de couve flor; 5126 molhos de couve; 333 molhos
de Dente de leão; 764 molhos de espinafre; 1461kg de feijão; 247 kg de Inhame; 378
Jiló; 18 kg de mamão; 107kg de Mangarito; 53kg de maxixe; 4890kg de milho verde;
1580 molhos de mostarda; 41kg de pepino; 20 kg de Pimenta; 59kg de pimentão; 1327
kg de quiabo; 62 kg de rabanete; 864 kg repolho; 341 molho de rúcula; 739 molhos de
salsa, 221 molhos de serralha; 278 molhos de taioba e 23kg de tomate; 200kg de
Abacate; 952kg de banana; 200 feixes de cana de açúcar; 189kg de inhame; 992kg de
mandioca, 30kg de urucum e 10kg de maracujá.
Este projeto conta com 01 articulador social que acompanha as famílias, visita o
projeto e realiza reuniões sistemáticas, capacitação com a rede parceira EMATER e
SENAR, além de contar com a assessoria técnica de engenheiro agrônomo e florestal.
Foram alcançados através do projeto: valorização do trabalho de agricultura
artesanal; complementação da renda familiar; oferta e diversidade de produção agrícola
orgânica; desenvolvimento da economia local, introdução do conceito de agricultura
artesanal orgânica (sem agroquímicos).
7.6 CLAVES: Brincando nos Fortalecemos para Enfrentar Situações Difíceis
Programa de prevenção aos maus tratos e à violência sexual na infância e na
adolescência, e a promoção de 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
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explorados nas oficinas.
Em 2018, as oficinas foram ministradas a 364 crianças e adolescentes em 10 projetos
executados nas localidades onde a BEM tem atividades, contando com 177 oficinas
sequenciais e o envolvimento de 21 educadores devidamente treinados na metodologia
do CLAVES.
Para mais informações, acesse: http://www.clavesbrasil.com.br/.
tabela 07

7.7 Ações em família Proteção e prevenção de maus tratos
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 sócio assistenciais.
Em suas diversas programações, em todos os projetos da Bem, contou-se 995
famílias, 2.203 usuários com faixas etárias diversas, totalizando 13.086 atendimento
(individual ou em grupo). Os usuários receberam assistência da equipe de agentes e
educadores sociais através de visitas domiciliares, busca ativa, entrevistas/acolhimentos,
aconselhamentos, encaminhamentos, participação de reuniões familiares sistemáticas e
eventos como o “Pais no Projeto”, “Festa da Família”, “Festa da Primavera”,
“CinePipoca” reuniões com famílias, grupos de mães, convivência familiar, Passeata 18
de maio, Passeios, Intercâmbios, Combate à violência Contra a Mulher, Festa de Casais,
Grupo de Homens e Mulheres, Dia da Família, Celebração Natalina, entre outras
atividades de fortalecimento de vínculos, empoderamento do exercício da cidadania,
com fomento às funções protetivas e preventivas de cuidado
.

7. 8 Centro de Convivência Para Idosos
7.8.1 VEM - Viúvas Evangélicas em Missão

Espaço de promoção e socialização de mulheres idosas (viúvas, debilitadas e
sozinhas) através de atividades socioculturais, visando a reintegração à vida social e
espiritual para melhoria na qualidade de vida. Este trabalho é realizado nos Centros de
Convivência localizados em Belo Horizonte e Sabinópolis com capacidade de atender até
100 participantes.
As atividades contam com o apoio de transporte para os Centros de Convivência
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realizados por duas Kombis do projeto. Visitadoras treinadas acompanham mulheres
idosas, doentes e necessitadas de apoio, orientação e conforto. 05 voluntários
contribuem, através de suas habilidades, com as atividades no projeto.
No ano de 2018, o Centro de Convivência de Sabinópolis contou com a
participação de 32 idosas, 09 encontros anuais todas as terças e quintas-feiras, com 4h
de duração. Entre as atividades: devocionais, trabalhos manuais, leitura sistemática,
brincadeiras, acampamentos, danças sênior, passeios e palestras.
No Centro de Convivência de Belo Horizonte, houve participação de 120 mulheres
viúvas, destas, 58 são idosas, Ocorreram 110 encontros durante o ano, com atendimento
de segunda a sexta-feira de 9h às 16h30. Entre as ações frequentes: artesanatos manuais,
devocionais, fisioterapia, psicoterapia, dança sênior em grupos e outras atividades.
Também contam com reuniões mensais, encontros anuais, intercâmbio,
acampamento, culto de natal e bazar permanente que são relevantes para o alcance dos
objetivos. O projeto ofereceu 4950 almoços e 14850 lanches (café da manhã e lanche da
tarde).
tabela 08
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7.9 Segurança Alimentar e Nutricional: Alimentação Saudável
A alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano, consistindo em
ter acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente,
para a promoção da saúde. Sendo assim, a BEM disponibiliza, através da produção
orgânica de alimentos dos sítios a doação de verduras, frutas e legumes para os Projetos
Creches e Conviver de Sabinópolis, distrito de Euxenita, Marterlândia e Rio Vermelho. A
produção ajudou a compor 417.762 refeições saudáveis (Almoço e jantar completos,
lanches, café da manhã) suprindo diretamente 2.203 usuários atendidos nos projetos da
BEM.

7.10 Política de Proteção e Prevenção da Criança e Adolescente
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. Em 2018, foram treinados 130 cooperadores de todas
as localidades que a Bem atua.
Ao implementar a PPCA, a BEM deseja que crianças e adolescentes sejam
protegidos de acordo com um padrão de práticas que os mantenham inseridos numa
cultura de promoção a bons tratos, assegurando o direito de ter a infância protegidas

7.11 Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos: Políticas Públicas
A BEM é uma entidade preocupada em atender a crianças, adolescentes, famílias
e comunidades, promovendo direitos sociais e cidadania através da participação em
conselhos de direitos. Sendo assim, a BEM possui inscrições atualizadas nos seis
municípios onde atua, sendo eles: Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do
Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de
Alimentação Escolar, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Idosos,
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável.
No ano de 2018, foram mais de 47 atores da BEM que participaram de reuniões
sistemáticas do conselhos de direitos locais, representação nas Conferências Municipais
de Assistência Social e Conferência da Criança e Adolescentes, 06 passeatas de
conscientização quanto ao combate a exploração sexual e trabalho infantil de crianças e
adolescentes. Participaram também em reuniões de sensibilização para trabalhos
comunitários e capacitação em Desenvolvimento Comunitário, treinamento de lideranças
comunitárias entre outras ações com políticas setoriais afins.
Atuação em Redes Sociais Nacionais e Internacionais, como Rede Mãos Dadas, RENAS
(Rede Evangélica Nacional de Assistência Social), CLAVES Brasil e Sociedade Bíblica do
Brasil. Apoio e atendimento a adolescentes em conflito com a lei, acolhimento a pessoas
para cumprimento de penas alternativas. Planejamento, participação e execução de
Campanhas de Sensibilização para agendas sociais que atendam às demandas de cada
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município, público prioritário e convênio com faculdades locais para ações conjuntas de
estágio em serviço social.

7.11.1 Capacitação, Mobilização e Campanha 18 de Maio com o Fundo da
Infância e Adolescência em Sabinópolis
O projeto capacitou no método "Brincando nos fortalecemos para enfrentar
situações difíceis" do Claves Brasil, foi promovido pela BEM através de recurso do FIA,
destinado a treinar educadores sociais, pedagogos, líder de pastorais, assistentes sociais,
psicólogos, coordenadores de projetos e coordenadores de entidades, professores
municipais e estaduais e conselheiros tutelares da Rede de Proteção da Criança e
Adolescente que atuam diretamente com esse público.
O projeto foi executado no Centro Comunitário Nova Pousada, unidade de
atendimento aos moradores daquela comunidade por possuir uma infraestrutura
adequada pra o treinamento e para a promoção do projeto, além de ser um bairro que
se destaca pela adesão da população para o desenvolvimento comunitário. A BEM
disponibilizou transporte para que os participantes chegassem ao local do curso.
Ao todo, foram treinados 28 Pessoas Adultas e jovens, dentre eles 02 homens e 26
mulheres.
Foi perceptível que a estratégia de utilizar o espaço, ainda que distante da cidade,
cooperou para o que o grupo estivesse mais presente e coeso, o que permitiu a
execução de todo o programa nos horários planejados.
A capacitação aconteceu de terça a quinta feira, de 8:00 às 17:00 horas. E a
campanha no dia 12/05, dando a aberturas às atividades do “18 de maio” na cidade de
sabinópolis, contando com a participação das crianças, adolescentes, famílias, que são
atendidas no CCNP, bem como a rede de proteção que foi capacitada.

7.12 Recursos humanos envolvido:
tabela 09
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8. AÇÕES COMPLEMENTARES
Além do atendimento direto aos beneficiários dos projetos, a BEM realiza
atividades que visam o fortalecimento e aprimoramento de suas próprias equipes de
trabalho. Há uma oferta de espaços alternativos para os projetos, beneficiários e
comunidade, além de envolvimento e participação de voluntários.

8.1 Centro de Convenções Bereia - CCB
Local de apoio para eventos esportivos e de lazer, capacitação, socialização,
acampamentos, congressos, encontros de grupos vinculados à BEM. O espaço também é
aberto às igrejas, prefeituras, projetos, escolas. Atende tanto ao público de Sabinópolis,
como da região. O CCB recebeu em 2018, um total de 3947 pessoas em 57 eventos com
a participação de jovens (638), crianças (814), adultos (2513) e idosos (120) .
Entre as atividades desenvolvidas no CCB, encontram-se casamentos, eventos
esportivos e de lazer, comemoração de aniversários, formatura, acampamentos,
treinamentos, conferências, batismos de igrejas e hospedagem.

8.2 Produção Agrícola dos Sítios BEM
A BEM trabalha na produção de hortaliças, legumes e frutas com o objetivo de
prover sustentabilidade para os demais projetos de educação e assistência social por
meio da contribuição de alimentos para as refeições diárias ofertadas. O plantio se dá
nas seguintes áreas: Sítios Betel e Sítio Berseba, no distrito de Euxenita – Sabinópolis.
tabela 10
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8.3 Voluntariado
A BEM desenvolve ações para captação e gerenciamento de voluntários que
oferecem seu tempo, habilidade e solidariedade em serviços variados à comunidade.
Há diversas frentes de voluntariado. Destaca-se a presença e contribuições voluntárias de
famílias que participam dos projetos. Em 2018, serviram como voluntários 135, entre
familiares dos projetos, holandeses e americanos, em atividades como: Oficinas de
artesanato, música, recreação e esporte, técnico agrícola, motorista, serviços gerais,
psicólogos, enfermeiros, e fisioterapeuta, conselheiros, palestrantes entre outros
profissionais. Em 2018, um grupo de 20 voluntários americanos permaneceram no
município de Rio Vermelho durante 10 dias e desenvolveram atividades em conjunto com
a secretaria municipal de Saúde, contribuindo com doações de equipamento e materiais
para atendimento no PSF da Chapadinha.

8.4 Treinamentos e Capacitação
Em 2018, ocorreu o tradicional Treinamento de Cooperadores da BEM (40h) e
Treinamento SRE EducaCenso (8h).

9. Parceiros
A BEM tem por parceiros no processo de elaboração e execução de projetos
sociais. Destacam-se:
9.1 Rede Mãos Dadas
9.1.2 Mutirão Mundial de Oração - Junho de 2018
“Fidelidade de Geração em Geração”” foi o tema do 23º Mutirão Mundial de
Oração pelas Crianças e Adolescentes Vulneráveis. Os Centros Comunitários, Creches,
Casa Laranja receberam material de divulgação oferecido pela Rede Mãos Dadas e
promoveram a campanha em seus projetos. As seguintes atividades fizeram parte da
Campanha: devocionais com os educadores sociais, oração em grupo com crianças e
adolescentes, crianças fazendo seus pedidos de oração, dinâmica em grupo, gravação de
vídeo. Alguns pedidos das crianças que se destacaram foram: pais alcoólatras, mãe que
abandonou a família, desejo de retornar para casa dos pais, etc. Aproximadamente 1.300
pessoas participaram da Campanha de oração por Crianças e Adolescentes.

9.1.2 4ª Campanha Meu Educador Social Cristão 2018
O tema foi “De quem você é” . Cada equipe local realizou uma semana de
atividades voltadas para o tema. Foi interessante vê-los refletir sobre seus “ideais” de
pertencimento, sendo vocacionado ou não, bem como homenagear o quão significativos
são na vida de cada criança, além de sua importância como cooperador do Reino. Foi
realizada uma tarde de atividades nos projetos sociais da BEM voltado para essa
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temática.
Dessa campanha, participaram aproximadamente 90 educadores sociais da BEM
que atuam nos projetos sociais. Para os educadores, foi um tempo de renovo e de
fortalecer a autoestima e consciência do quanto eles podem ser saciados e saciar a sede
das crianças e adolescentes atendidos nos projetos da BEM

9.2 Sociedade Bíblica do Brasil
Foram distribuídas para os projetos da BEM em 2018, materiais bíblicos pela
Sociedade Bíblica do Brasil. Ao todo, foram 515 livros como bíblias, livros infantis, livros
para biblioteca comunitária.
Além disso, a BEM participou de capacitações oferecidas pela Sociedade Bíblica
do Brasil e Entidades parceiras. Para o público atendido pela BEM Estar os materiais tem
sido importantes para fortalecer os valores éticos e cristãos. Bem como tem contribuído
para a diminuição da violência e promovido a cultura da paz. Aproximadamente 1200
usuários dos projetos da BEM foram beneficiados com as doações dos materiais quer
direta ou indiretamente chegou até eles.
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10. Endereço de Sede e Filiais
SABINÓPOLIS – MG
Entidade: BEM ESTAR DO MENOR - CNPJ: 18.391.797/0001-60
Endereço: Rua Inácio Barroso, 267 – Sabinópolis – Minas Gerais – CEP: 39750-000
Telefax: (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
Rua Bernardino de Pinho, 198 – Distrito de Euxenita – Sabinópolis – MG - CEP: 39750-000
Fone: (33) 3423 4213 - E-mail:bem.euxenita@bem-br.org
Data da Criação: 1983
MATERLÂNDIA – MG
Entidade: BEM ESTAR DO MENOR - CNPJ: 18.391.797/0004-03
Endereço: Rua Professora Juscelina Sá, 127 - Materlândia – Centro - MG – CEP: 39755-000
E-mail: bem.materlândia@bem-br.org
Início de Funcionamento: 01/08/1985
RIO VERMELHO - MG
Entidade: BEM ESTAR DO MENOR - CNPJ: 18.391.797/0005-94
Endereço: Rua José Plício dos Santos, 116 - Rio Vermelho – Chapadinha – MG. CEP: 39170-000
Telefax: (33) 8882 3680 - E-mail: bem.riovermelho@bem-br.org; ccriovermelho@bem-br.org;
Início de funcionamento do projeto: 16/05/1992
PAULISTAS – MG
Entidade: BEM ESTAR DO MENOR - CNPJ: 18.391.797/0007–56
Endereço: Rua Bias Fortes, 155 - Centro – Paulistas – MG – CEP: 39765-000
Fone: (33) 98882 5057 - E-mail: bem.paulistas@bem-br.org.
Data da Criação: 10/10/2006
CARMÉSIA – MG
Entidade: BEM ESTAR DO MENOR - CNPJ: 18.391.797/0006-75
Início de funcionamento: 16/02/1992
Endereço: Rua Marieta Ferreira Soares, 115 - Carmésia - Minas Gerais – CEP: 35878-000
Telefax: (31) 3864 1129 - E-mail: bem.carmesia@bem-br.org
SENHORA DO PORTO – MG
Entidade: BEM ESTAR DO MENOR - CNPJ: 18.391.797/0008-37
Data de Inauguração: 05/05/2002
Endereço: Rua José Fidelis, 230 - Senhora do Porto – MG – CEP: 39745-000
E-mail: bem.sporto@bem-br.org
Telefax: (33) 3424 1327
BELO HORIZONTE – MG
Entidade: BEM ESTAR DO MENOR - CNPJ: 18.391.797/0002-41
Endereço: Rua Ricardo Pinto, 21 – Itapoã - Belo Horizonte – MG – CEP: 31710-540
Fone: (31) 3441 1840
E-mail: bem.bh@bem-br.org
VERA CRUZ – BAHIA
Entidade: BEM ESTAR DO MENOR - CNPJ: 18.391.797/0003-22
Endereço: Rua da Rodagem, 335 - Mar Grande – Vera Cruz – Bahia – CEP: 44470-000.
E-mail: bem.veracruz@bem-br.org
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11. Relatório Financeiro 2019
11.1 Receitas havidas
tabela 11

11.2 Origem dos Recursos
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11.3 Despesas de 2018

11.3.1 Preponderância:
11.3.2 Despesas por área segregada:
tabela 12
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tabela 13

Sabinópolis - Minas Gerais, 30 de Abril

bemestardomenor

bemestardomenor

www.bem-br.org

Relatório Anual de Atividades | 33

Nota de Esclarecimento:
Informamos que a BEM atuou como parceira da Secretaria Municipal de Educação
da cidade de Vera Cruz na Bahia nos anos de 2009 a 2016. Devido à intercorrência da
gestão municipal ocorrida em 2017, o município optou por não renovar a parceria (termo
de colaboração/convênio) com a entidade Bem Estar do Menor de Vera Cruz
18.391.797/0003-22 para o atendimento direto das crianças de 0 a 05 anos, passando a
assumir a Gestão da Secretaria Municipal de Ensino do município retrocitado.
Não obstante as decisões assumidas pela atual gestão municipal, a BEM
considerou importante manter o vínculo das crianças com os profissionais que atuam nos
projetos da Bahia.
Desta forma a unidade da Bem Bahia desempenhou atividades com crianças de 0
a 05 anos indiretamente, em parceria não oficializada via termos/convênio com a SME de
Vera Cruz, com gestão e administração direta da Prefeitura Municipal, cabendo a esse
órgão a implantação, implementação e observação das leis, resoluções, instruções
técnicas e normativas vigentes.
Assim sendo, considerando os fatos acima expostos, publica-se anexo ao Relatório
Anual de 2018 a presente nota, reiterando assim, nosso compromisso de intervir nas
mazelas sociais com probidade e transparência.
Sabinópolis, 30 de abril de 2019.

Oscar Leonard Willian van Eijk
Presidente

