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História da Bem
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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.

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.

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 expan-
diu seu trabalho.

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



Missão 

Valores
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Contribuir para o 
desenvolvimento integral de 
crianças, adolescentes, famílias 
e comunidades por meio de 
ações sócio-educativas 
sustentáveis que visam uma 
vida digna.

- 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.

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



Palavra do 
presidente
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E agora?

Recebi a notícia a mais ou menos 2 horas atrás 
de que em Guanhães, uma cidade a 20 km de 
Sabinópolis se tem 2 casos confirmados de 
Covid-19. Esta é uma cidade, onde inclusive, 
temos uma igreja, em que além de anunciar as 
boas novas de salvação, atividades de promoção 
às famílias também são desenvolvidas.
Tempos de pessoas apavoradas, preocupadas 
e expostas ao risco do temível inimigo que 
assola o mundo. Não tem nome, sobrenome, 
conta bancária, cor de pele, poder político ou 
social. Todos estamos sujeitos a uma contami-
nação, podendo não perceber as consequên-
cias ou efeitos desta. Há o risco de sermos 
hospitalizados e até mesmo perdermos a vida! 
Podemos vislumbrar e saber que não temos o 
controle que pensávamos ter!
Em quem depositamos a nossa esperança em 
meio a este caos? Talvez seja o momento de 
afirmarmos com a convicção que temos no 
Senhor, que somos peregrinos, passageiros 
nesta terra e que os nossos dias foram todos 
eles contados pelo Senhor. Mas, em quem está 
sua segurança e confiança? q
Na ciência ou no Senhor?
Além do caos provocado com o vírus, enfren-
tamos o caos político, moral, social, espiritual! 
Impressionante a mentalidade das pessoas - se 
bem que o Senhor já falou na Palavra que o 
coração do homem é voltado para o mal - a 
maioria está olhando para si mesmo, buscando 
interesses próprios – até mesmo se aproveitan-
do da atual situação! Mas, a verdade é que 
temos nos preocupado conosco mesmos, 
tomando as medidas de segurança que nos 
são apresentadas pelas autoridades, preocu-
pação com nossos cooperadores

 e também com aqueles que são atendidos pelos 
projetos. As pessoas estão expostas e correndo 
riscos com a chegada do vírus em nossa região, 
antes da chegada de uma vacina! 
Infelizmente, as condições de várias famílias não 
lhes proporcionam segurança alguma, pois não 
possuem o mínimo de infraestrutura para viver, 
muito menos água encanada em suas casas. 
Como então manter o mínimo de higiene? Como 
sempre estar lavando as mãos, limpando os 
produtos que chegam a sua casa, tomar banho e 
trocar de roupa? Sei que isto não é uma questão 
só do Brasil, mas de vários outros países 
espalhados pelo mundo. Uma realidade diferente 
do que se vive na Europa, Estados Unidos, onde 
não se têm estas questões estruturais de forma 
semelhante.
Mas, uma coisa sei: agora é hora (agora e 
sempre), o momento de novamente 
depositarmos nossa fé em Deus diante deste caos 
que vivemos. Ele é o Senhor, e tem um propósito 
que não conhecemos e podemos entender para 
este momento. Sabemos que não só as nossas 
vidas, mas a de todos os cooperadores, famílias 
dos projetos, enfim, de toda a humanidade está 
debaixo da autoridade Dele.
Que possamos aproveitar este momento de 
“crise”, “caos”, para refletirmos sobre a vida e 
sobre o autor da vida, JESUS! Que nossa vida, 
esperança, confiança esteja nele. 

E agora?
Não podemos a�rmar com certeza, mas as 
autoridades a cada dia mudam o período de pico 
da contaminação para nosso estado, região (que 
não têm nenhuma estrutura para receber os 
doentes). 
Gostaria de pedir a vocês que estejam orando por 
aqueles que vivem na incerteza, medo, 
desprotegidos para que possam se refugiar, esperar 
e colocar toda a sua con�ança e vida nas mãos 
d’Aquele que tem os nossos dias contados.
Que a paz do Senhor esteja em nossos corações.

Oscar Leonard Willian van Eijk



Onde atuamos?
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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, e na Ilha de Itaparica, 
na Bahia.
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Política de
proteção e 
prevenção
da criança e 
adolescente
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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 08 
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. Além de atender a faixa 
etária de 04 a 12 anos advinda de 
contexto familiar vulnerável, 
entende-se a criança como um ser 
integral e a educação como um 
processo contínuo e gerador de 
transformações sociais.
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Creche

Bem-te-vi



Resultados 
alcançados
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Através do trabalho desenvolvido em 2019, nos serviços Creche e Bem-te-vi em suas localidades 
observou-se que:

a) Possibilitou a defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes;

b) Oportunizou o desenvolvimento pedagógico, social e afetivo da criança;

c) Propiciou uma alimentação adequada e balanceada para um crescimento saudável

d) Oportunizou momentos de cultura e lazer às crianças;

e) Garantiu um atendimento com carinho, segurança, respeito e alegria;

f) Oportunizou as mães, através do atendimento à criança, o exercício de atividades profissionais 
remuneradas, melhorando a qualidade de vida da família;

g) Permitiu que a mãe trabalhasse fora com tranquilidade, devido aos cuidados dispensados à 
criança na sua ausência nos espaços da creche e Bem-te-vi;

h) Permitiu a socialização e o entrosamento das famílias, durante os eventos na Creche e
ofereceu a formação continuada da equipe, através das Reuniões e visitas pedagógicas e 
treinamento anual dos cooperadores;
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Centros 
comunitários
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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 foi 
executada em 2019 em parceria com 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos da 
Prefeitura Municipal de Sabinópolis, 
duas vezes na semana.
O objetivo geral foi atender a 
adolescentes na faixa etária de 12 a
17 anos em seu contra turno escolar, 
no espaço do Centro Comunitário. 
Em 2019, 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 cristão fundamentam 
as ações propostas com
diversificadas e atualizadas.

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-te-vi
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.

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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Claves
brincando nos fortalecemos para
enfrentar situações difíceis

Um 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 
explorados nas oficinas e permitem às 
crianças e adolescentes se 
empoderarem para lidar com 
situações difíceis.
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Assessoramento, e 
garantia de direitos
políticas públicas

No ano de 2019, foram mais de 71 
livros como bíblias e livros infantis 
para a biblioteca comunitária via 
Sociedade Bíblica do Brasil.
O 24º Mutirão Mundial de Oração 
pelas Crianças e Adolescentes 
Vulneráveis. Os Centros Comunitários 
e Creches receberam material de 
divulgação pela Rede Mãos Dadas e 
promoveram a campanha Educador 
Social 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 
município, público prioritário e 
convênio com faculdades locais para 
ações conjuntas de estágio em serviço 
social.

Segurança 
alimentar e 
nutricional
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 
leguminosas para os Projetos Creches 
e Conviver de Sabinópolis, distrito de 
Euxenita e Marterlândia.
A produção contribuiu na composição 
de 398.135 refeições saudáveis 
(almoço, jantar completo, lanches, 
café da manhã) atendendo 2.7287 
usuários nos projetos da BEM 
conforme tabela. (Acrescnete a tabela 
e o texto que está antes da seção 
Receitas).
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Centro de
convivência VEM
viúvas evangélicas em missão

Espaço de promoção e socialização 
de mulheres idosas (viúvas, debilita- 
das e sozinhas) através de atividades 
socioculturais, visando à reintegração 
à vida social e fortalecimento da 
espiritualidade 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. Entre as 
ações frequentes: artesanatos 
manuais, devocionais, fisioterapia, 
psicoterapia, dança sênior em grupos 
e outras atividades. A realização de 
reuniões mensais, encontros anuais, 
intercâmbio, acampa- mento, festa de 
natal e bazar permanente foram 
atividades relevantes para o alcance 
dos objetivos.

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. Trata-se de uma estratégia 
para geração de recursos para 
execução de atividades com fins 
coletivos e comunitários.

Agricultura
familiar

A relevância do Programa Agricultura 
Familiar reside na produção de 
alimentos orgânicos e da geração de 
renda, visando à subsistência familiar 
e melhoria da qualidade de vida da 
comunidade. Por meio da 
comercialização do excedente, além 
de famílias de agricultores terem 
acesso a alimentos de qualidade, 
gozam de renda extra.
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Rede de quitandeiras 
sabores do 
nova pousada
Carinhosamente apelidado de “Rede 
de Sabores”, são atividades de 
treinamento em culinária (Geração de 
Renda), que visa potencializar o 
empoderamento feminino, através dos 
empreendedorismos e produção 
caseira de quitandas. No ano de 2019, 
contamos com a participação de 06 
mulheres e com a Professora e 
voluntaria D. Vitória, que ensinou a 
produzir quitandas. Oportunamente, 
as quitandas produzidas, foram 
servidas como lanche nos projetos do 
Centro Comunitário.

Projeto 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. Em 2019, foram 
atendidas ao todo, 36 crianças duas 
vezes na semana, contabilizou-se 
1.209 atendimentos durante o ano e o 
oferecimento de 762 refeições. 
Algumas atividades desse projeto 
contaram com Voluntários de 
Sabinópolis. 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.

CCB
centro de convenções beréia

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 2019, um total de 
3.459 pessoas em 46 eventos com a 
participação de jovens (1.071), 
crianças (663), adultos (1.574) e idosos 
(151) .



Projeto reforço 
escolar
Recebeu 55 crianças e 
pré-adolescentes,  na faixa etária de 
05 anos a 14 anos. Com o objetivo de 
alfabetizar e dar o reforço escolar, 
pós-escola e complementar ações de: 
interpretação de texto (individual e 
coletiva), conhecer as histórias através 
dos livros, juntar as sílabas, recortar 
palavras, vogais e formar frases, as 04 
operações básicas da matemáticas 
(somar e diminuir; multiplicar e 
dividir), trava línguas, ditado entre 
outras atividades semelhantes.
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Grupo de Homens
20 homens, reunidos quinzenalmente, 
composto por homens, jovens, 
adultos, solteiro e/ou casado, contou 
com 11 encontros durante o ano e 
com 134 atendimentos. Devocionais, 
passeios, gincanas, palestras 
temáticas, foram algumas das 
atividades desenvolvidas no ano de 
2019.

Grupos de Mães 

35 mulheres entre 18 a 60 anos 
reuniram todas as quartas-feiras com 
duração média de 2h. Total de 60 
encontros e 648 atendimentos, com 
oferecimento de aproximadamente 
415 lanches durante o ano de 2019. 
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, Planejamento 
Familiar, foram algumas das atividades 
desenvolvidas.

Grupo de Zumba
Grupo criado para promover o bem 
estar e vida saudável, contou com a 
participação de 13 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.
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Informações adicionais para infográfico 
da Agricultura Familiar
Atualmente, a BEM conta com 94 famílias que produzem café, horta e roça, sendo 
distribuídas da seguinte forma: 33 famílias produzem horta, 46 famílias produzem roça e 
15 famílias produzem café. As famílias se apresentam nos sítios de segunda a sexta-feira 
no período diurno do dia
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Receitas BEM
2019
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Despesas BEM
2019



Parceiros
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A BEM tem por parceiros no processo de 
elaboração e execução de projetos sociais. 
Destacam-se:

Rede Mãos Dadas
Mutirão Mundial de Oração
Junho de 2019
Comprometidos com a Esperança.
A escuridão no mundo atual 
incomoda. As crianças enfrentam dor, 
negligência e abuso. O desespero 
satura famílias, comunidades, cidades 
e nações inteiras.
E no entanto o nosso compromisso é 
com o Deus da esperança!
Só intercede quem entende que o 
dono desta história é Deus e que só 
ele é digno da nossa inteira confiança. 
Este ano, o mutirão convida você a 
mobilizar todos ao seu redor para se 
alegrarem na esperança, exercerem 
paciência na aflição, e a perseverança 
na oração (Ro 12.12). Faça-o com fé, 
acreditando que Deus usará você para 
fazer a diferença na vida das crianças e 
adolescentes ao seu redor.

a favor do que é correto e justo para 
todos do que se colocar do lado mais 
conveniente. E Foi nessa perspectiva 
que a BEM preparou um delicioso 
café da manhã para seus 
cooperadores, cada localidade 
também desenvolveu uma ação de 
valorização desse profissional, que se 
comprometeu com a justiça social, 
horando cada criança, que carrega 
uma história, com suas habilidades e 
talentos. Dessa campanha, 
participaram aproximadamente 84 
educadores sociais da BEM que atuam 
nos projetos sociais.

5a Campanha 
Meu Educador 
Social 2019
Coragem da alma é a virtude que 
informa à pessoa que diante de uma 
ameaça, é mais honrado se posicionar 



Obrigado
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Parceiros e
colaboradores
Terminamos 2019 e podemos dizer 
que nada é impossível para Aquele 
que nos sustenta. E quanto a 2020? 
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 
2019. 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!



Endereços
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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

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

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  - Cha- 
padinha
CEP: 39170-000
Telefone: (33) 8882-3680
E-mail: bem.riovermelho@bem-br.org 
ccriovermelho@bem-br.org  



Como ajudar?

Títulos e registros
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Formas
Você também pode potencializar o 
trabalho que já vem sendo 
desenvolvido. Participe sendo um 
patrocinador das ações e projetos da 
BEM por meio de doação por 
transferência bancária ou por cartão 
de crédito ou se tornando um Amigo 
da Bem, doando mensalmente.

BEMESTARDOMENOR

WWW.BEM-BR.ORG

BEMESTARDOMENOR

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
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, Paulistas.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Sabinópolis, Materlândia, Rio Vermelho, Carmésia, Senhora do Porto, Paulistas.


