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Relatório Anual de Atividades da BEM 2017  

1.PALAVRA DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 

Por Daniel Ferdinand van Eijk 

 

A vida é feita de desafios, de surpresas, de uma teimosia insistente em caminharmos na 

direção daquilo que cremos e desejamos (conscientes ou não). E não são poucas as 

dificuldades que se apresentam em nossos caminhos. Entretanto, a conquista traz consigo 

aquele sentimento de ter valido a pena, do crescimento, do aprendizado, das amizades do 

caminho, do fortalecimento de laços e da alegria de desfrutar os louros da vitória. Assim, 

nos sentimos quando apresentamos o Relatório de Atividades da BEM de 2017.  

 

Enquanto desfrutamos do prêmio, vemos diante de nós a grandiosidade dos desafios da 

jornada para 2018 e anos seguintes: muitas necessidades, muitas mudanças (inclusive na 

legislação), muitos impedimentos – sejam financeiros, de recursos humanos, de estrutura, de 

legislação, de parcerias, etc. Contudo, há um desafio que deve nos mover muito além destas 

dificuldades: Relevância. 

 

Relevante é adjetivo que expressa valor, aquilo que é importante, imprescindível, que 

merece destaque e precisa estar presente para fazer sentido àquilo que se realiza. Denota 

algo valioso, raro, precioso e que merece atenção. 

 

Queremos como Entidade sem fins lucrativos e de confissão Cristã, que atua há mais de 50 

anos (oficialmente desde 1973), a evidenciar a relevância de nosso trabalho – em outras 

palavras, não se trata meramente de funcionar, gerar empregos, atender crianças e suas 

famílias (também é importante), mas desejamos ser relevantes socialmente onde estamos 

inseridos: na vida das crianças, das famílias e das comunidades. 

 

Para sermos relevantes, necessário garimpar em duas frentes: a primeira diz respeito àquele 

que nos guia – sem a orientação de Deus e sua boa mão abençoando o trabalho que é 

realizado em obediência à sua instrução perderemos o referencial; a segunda diz respeito 

àqueles a quem servimos e atendemos – precisamos conhecê-los, andar com eles, viver suas 

experiências como se fossem nossas, sentir com eles suas lutas e nos identificar com elas. 

Assim, teremos condições de atuarmos com grande relevância em 2018 e nos anos que 

virão. 

 

Que desafio maravilhoso. Que nossas motivações nos levem para o caminho do servir, do 

apoiar, do investir em vidas e transformar realidades – sermos positivamente relevantes 

nesta geração. Vamos juntos?
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2.HISTÓRICO 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. 

 

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 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 contribuído de forma relevante para o atendimento das necessidades 

sociais, a transformação e o desenvolvimento social das comunidades para onde a BEM 

expandiu seu trabalho.
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3.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, Paulistas .  

 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:  

Sabinópolis, Materlândia, Rio Vermelho, Carmésia, Senhora do Porto, Paulistas. 
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4.FINALIDADE ESTATUTÁRIA 

 

Consiste na proteção a famílias, a maternidade, a infância, dos órfãos, das viúvas e 

da velhice, proporcionando amparo necessário, bem como a instrução religiosa evangélica e 

educacional. Combate á fome e pobreza, promove a integração de seus benefíciários 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. 

 

4.1Visão 

Ser uma organização alegre onde as pessoas sejam valorizadas e tenham 

oportunidades para novo nascimento, desenvolvimento social, defesa de direitos e vida 

digna. 

 

4.2 Missão 

 

Contribuir para o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes, famílias e 

comunidades por meio de ações sócio-educativas sustentáveis que visam uma vida digna. 

 
 

4.3 Valores 

 
 
1. Princípios cristãos  
 
2. Desenvolvimento de pessoas  
 
3. Promoção e defesa da criança e adolescente  
 
4. Compromisso com famílias e 

comunidades para erradicação da pobreza  
 
5. Trabalho em cooperação e parcerias  
 
6. Responsabilidade sócio-ambiental  
 
7. Alegria e entusiasmo  
 
8. 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, e no 

municúpio de  Vera Cruz, Bahia, na região litorânea, Ilha de Itaparica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. EDUCAÇÃO 

 

6.1 Promoção da Primeira Infância:  

 

O presente relatório visa trazer informações acerca das atividades desenvolvidas pela 

BEM ESTAR DO MENOR nos PROJETOS Creche e Conviver Bem, executado em seis 

cidades da região, a saber: Sabinópolis e seu distrito de Euxenita, Materlândia, Rio 

Vermelho, Carmésia, Senhora do Porto e Paulistas, cidades localizadas em Minas Gerais; e 

Mar Grande, Estado da Bahia. A partir da relação construída entre o poder público e a 

sociedade civil, para o bom desenvolvimento deste projeto, constituírm-se em convênios 

entre as Prefeituras locais e a entidade sem fins lucrativos , Bem Estar, para o atendimento 

100% gratuito às crianças no Projeto Creches (0 a 03 anos) e Projeto Conviver em duas 

modalidades que atendem a crianças de 04 a 06 anos e 07 a 11 anos. 

Cada unidade da BEM tem seu papel bem definido no projeto: o Poder Público 

disponibiliza recursos financeiros, advindos do FUNDEB e PNAE, e a BEM fica 



9 

 

 

 

Relatório Anual de Atividades da BEM 2017 

 

responsável pela gestão das creches em suas respectivas unidades, além de prestar contas do 

dinheiro público recebido, um destaque é a vinculação da Creche à Secretaria de 

Estadual/Municipal de Educação, ligando as Creches à Educação Infantil. 

 

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 (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.  Le nº9.394/96,art. 29. 

  

O atendimento ocorre no período de 07h30min as 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 viabilizador da aquisição de autonomia na primeira infância. 

Brincar e interagir são eixos norteadores de nossas atividades que nossas crianças em 

creche, expressam por meio dos sons, fala, gestos, atividades lúdicas que vão gerando experiências 

e interrelacionamentos, aprendendo a viver de forma gostosa incentivando a imaginação delas. 

Além das atividades de rotina (banho, escovação, alimentação e descanso) foram realizadas 

diversas atividades de lazer, esporte, artes, linguagem oral e escrita, atividades de capacidade lógica, 

curiosidade científica e de socialização que visam estimular o desenvolvimento das diversas 

habilidades. Além de atividades de teatro, passeios, comemoração de aniversários, banho de piscina, 

passeatas e manifestações, campanhas, mutirão de oração, comemorações especiais e intervenções 

pedagógicas. 
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6.3 Projeto Creche: Retatório de Atividades 

 

O objetivo Geral é contribuir para o desenvolvimento integral e a inserção social de 

crianças na faixa etária de 0 a 03 anos em suas 07 unidades. Como objetivo específico 

destaca-se a oferta de serviço de educação infantil de qualidade para crianças em situação de 

vulnerabilidade social por meio da creche.   

Em 2017, foram atendidas ao todo, 341 

crianças de 06 meses a 47 meses de idade, (167 

meninos e 174 meninas) em 07 unidades/projetos, 

com 200 (duzentos) dias letivos, conforme o 

calendário anual. Assim, o acesso das crianças a 

uma instituição infantil de qualidade é um 

caminho possível e viável para se garantir os 

direitos básicos fundamentais, construindo uma sociedade mais ética e justa para todos os 

brasileiros. 

 

6.4 Projeto CONVIVER 

 

O Projeto destina-se a atender crianças na faixa 

etária de 04 e 06 anos e excepcionalmente nas 

cidades de Materlândia e Carmésia inclui a faixa 

etária de 07 a 11 anos em seu contra turno escolar, 

no espaço das creches. Em 2017, foram atendidas ao 

todo, 362 crianças de 04 a 11 anos, (176 meninos e 

186 meninas) em 07 unidades/projetos. 

Este projeto nasceu das nececidades locais de atender às crianças nesta faixa etária 

que saíram da Creche. A demanda das famílias que não dispunham de opções de cuidado já 

que as séries iniciais começam aos 06 anos de idade. 

O projeto adota como objetivo geral, complementar as atividiades em contraturno 

escolar e encaminhar os maiores para a rede de ensino municipal e estadual de suas 

respectivas cidades. Além de objetivos específicos que seriam 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 
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transformações sociais, econômicas, políticas e viabilizadora da aquisição de autonomia na 

primeira infância. 

A metodologia de atendimento das creches consiste em oferecer diversas oficinas: 

Esporte e Lazer, Artes, Português e Matermática, Meio Ambiente, Sexualidade, Ética e 

Cidadania e Ética Cristã.  

As Creches e Conviver contam com a seguinte infraestrutura: Escrítórios, salas para 

cada turma, Banheiros adaptados de acordo com idade, Refeitórios, Escovários, Bíbliotecas, 

Brinquedotecas, Pátios externos e internos, Parquinhos, Sala de Reuniões, Cozinhas, 

Lavanderias, Solários, Campinhos para esporte e lazer e almoxerifados. 

 

6.5 Recursos humanos envolvido 

 

Quanto aos recursos humanos envolvidos na execução da proposta de trabalho, segue 

a tabela de referência. 

Tabela 1 

Bem Estar do Menor, RA.2017 

 Sabinópolis 2017 

BEM – Creche e Conviver Bem 

Sabinópolis 

18.391.797/0001-60 

01 Gerente; 10 educadoras 01 higienizadora, 02 Serviços Gerais e 02 

cozinheiras. 

Euxenita 2017 

BEM – Creche e Conviver Bem 

Euxenita 18.391.797/0001-60 

01 Gerente; 03 educadoras; 01 cozinheira; 01 higienizadora e 0 serviços Gerais. 

Matelândia 2017 

BEM – Creche e Conviver Bem 

Materlândia 

18.391.797/0004-03 

01 Gerente; 06 educadores; 02 cozinheiras; 01 higienizadora; 

Rio Vermelho 2017 

BEM – Creche e Conviver Bem Rio 

Vermelho 

18.391.797/0005-94 

01 gerente; 06 educadoras; 02 cozinheiras; 01 higienizadora; 02 serviços gerais; 

Carmésia 2017 

BEM – Creche e Conviver Bem 

Carmésia 

18.391.797/0006-75 

01 gerente; 09 educadores; 02 cozinheiras; 01 higienizadora; 01 serviços gerais; 

Senhora do Porto 2017 
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BEM – Creche Senhora do Porto 

18.391.797/0008-37 

BEM – Creche Senhora do Porto 18.391.797/0008-37 

Paulistas 2017 

BEM – Creche Paulista 

18.391.797/0007-56 

01 Gerente; 06 educadores; 01 cozinheira; 01 higienizadora; 01 serviço geral; 

Mar Grande – Bahia 2017 

BEM – Creche Mar Grande 

18.391.797/0003-22 

04 Gerentes; 15 educadores; 03 cozinheira; 02 higienizadora; 01 serviço geral; 

Corpo Técnico / Administrativo de 2017 

Supervisão Pedagógica 01 

Orientadora Pedagógica 01 

Secretária 01 

 

Conclusão: a BEM procura atender à necessidade local surgida no diálogo com as 

famílias, comunidade e poder público visando a 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. O desenvolvimento integral compreende seus aspectos 

físicos, psicológicos, intelectual, afetivo, social e espiritual, potencializando a ação de cuidar 

e educar da/com a família e comunidade. 

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. Além disso, os projetos Creches e Conviver buscaram fomentar 

na comunidade a cultura dos bons tratos. Tendo sido atendidas diretamente 703 crianças e 

forneceu 314.153 refeições.
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Extrato de Atendimento nos 08 Projetos Creches e 08 Projetos Conviver Bem 

 

 Tabela 2 

Bem Estar do Menor, RA.2017 

 

Projeto Supervisão / 

Monitoramento 

Alimentação Famílias Público Alvo 

Masculino Feminino 

Sabinópolis 

Proj.Creche 8 50.073 60 35 39 

Proj.Conviver 8 20.570 50 38 20 

Distrito de Euxenita 

Proj.Creche 5 10.816 18 09 11 

Proj.Conviver 5 2.887 10 04 06 

Materlândia 

Proj.Creche 5 17.688 44 21 23 

Proj.Conviver 5 27.336 50 34 34 

Rio Vermelho 

Proj.Creche 9 44.800 55 31 25 

Proj.Conviver 9 39.800 35 25 31 

Carmésia 

Proj.Creche 5 29.830 47 25 27 

Proj.Conviver 5 26.481 49 33 54 

Senhora do Porto 

Proj.Creche 5 15.346 27 11 17 

Proj.Conviver 5 5.772 5 06 05 

Paulistas 

Proj.Creche 7 19.272 41 21 22 

Proj.Conviver 7 3.534 12 09 04 

                                                                                                    Mar Grande – Bahia 

Proj. Creche 0 15.418 35 27 32 

Proj. Conviver 0 12.250 24 14 10 

Total 39 314.153 refeições               562 341 362 

Total                               703 – Crianças com 200 dias letivos 
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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 

ESTAR DO MENOR na área de assistência social, o qual acontece nos espaços dos Centros 

Comunitários (Sabinópolis e Rio Vermelho) cada um com seus respectivos programas e 

projetos, a saber: Conectados e Vamos – Adolescentes, Conviver - crianças e 

Desenvolvimento Comunitários – Famílias e Comunidade, Programa Claves Brasil, Ação 

Família, estando esses projetos vinculados à Proteção Social Básica. 

Também gerenciamos o Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade Casa 

Lar na cidade de Rio Vermelho vinculado à Proteção Social Especial de Alta complexidade. 

E Centro de Convivênvia para Idosos (Sabinópolis e Belo Horizonte), com vista ao 

atendimento as mulheres idosas e ou viúvas.  

 

7.1 Breve Histórico e Características da entidade: 

 

A BEM tem histórico de 50 anos intervindo nas mazelas sociais locais, advinda 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, baixa qualificação profissional e altos ídices 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, fundamento na 

tipificação dos serviços na assistência social, de forma continuada, permanente, planejada e 

100% gratuita para os beneficiários participantes, atuando na área de: Atendimento, 

Assessoramento e Defesa e garantiade Direitos. Os 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 no fortalecimento dos vínculos familiares, com vista 

a maior participação nas ações e projetos locais, 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, indivíduos, 

criança e adolescente, comunidade, sendo portanto, um equipamento útil para o 

desenvolvimento de comunidade nas localidades que estão presentes. 

A BEM atualmente conta com dois Centros 

Comunitários, um localizado no município de 

Sabinópolis-MG - Centro Comunitário Nova 

Pousada - CCNP e Centro Comunitário Rio 

Vermelho-MG – CCRV. No ano de 2017, os 

referidos centros desenvolveram diversas atividades 

para fortalecimento familiar, proteção, promoção, 

defesa e garantia de direitos das crianças e adolescentes, famílias, desenvolvimento 

comunitário, capacitação e geração de renda.   

 

7.2.1 Centro Comunitário Nova Pousada e Rio Vermelho 

 

Por objetivo geral, entende-se, desenvolver processos em que famílias, 

comunidades, organizações e líderes comunitários presentes no território trabalham juntos 

para a elaboração, implementação e monitoramento de propostas de denvolvimento para 

suas comunidades por meio de uma participação ativa, com envolvimento de diversos atores 

governamentais e não governamentais.  

A meta é alcançar uma unidade unida e empoderada, buscando solucionar os 

problemas existentes localmente através dos serviços e ou representantes do poder público e 

privado. 

Foram atendidos no Centro Comunitário Nova Pousada: 108 famílias; 288 

individuos atendidos diretamente; 60 crianças; 44 adolescentes; 50 mulheres e 16 homens  

em seus projetos, contando com mais de 4.339 atendimentos diretos no ano de 2017.
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No Centro Comunitário de Rio Vermelho, foram atendidos: 178 famílias; 333 

individuos atendidos; 100 crianças; 50 adolescentes; 15 mulheres e 10 homens  em seus 

projetos, contando com mais de 4.620 atendimentos diretos no ano de 2017. 

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. Atendimento de segunda-feira aos sábados, de acordo com a programação de cada 

projeto. 

A infra estrutura: 02 salas / Quadra; Salas, Salão Social de reuniões e 01 Secretaria; 

01 refeitório; 01 cozinha 02 banheiros. 

 

7.2.2 Conviver BEM (Ações com crianças) 

 

O objetivo Geral: O Projeto destina-se a atender crianças na faixa etária de 03 a 11 

em seu contra turno escolar, no espaço do Centro Comunitário. Em 2017, foram atendidas ao 

todo, 60 crianças de 03 a 11 anos no projeto com 1.736 atendimentos (CCNP) e 40 

crianças (CCRV), com 35 familiares e 2.420 atendimentos. Este projeto nasceu da 

nececidade local de atender as crianças nesta faixa etária uma vez que na comunidade não 

existe nenhum equipamento público para atendê-los. As crianças advém de famílias 

carentes, onde as opções de lazer são precárias e cujas famílias são vulneráveis 

economicamente e socialmente. 

Meta: Complementar as atividiades em contraturno escolar e encaminhar os que têm 

idade escolar a rede de ensino municipal e estadual do território; promover a cultura dos 

bons tratos bem como a defesa de direitos sócias, e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários. 

Por metodologia, optou-se por apresentar atividades 

de lazer, esporte, artes, com vista a estimular o 

desenvolvimento das diversas habilidades na criança, 

bem como a consciência de sujetos de diretos, 

respeitando o desenvolvimento cognitivo de cada 

infanto, também fazem orientações individuais com 

os adultos e famílias; 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 



17 

 

 

 

Relatório Anual de Atividades da BEM 2017 

 

Metodologia do Claves); Visitas domiciliares, busca ativa e acompanhamento familiar. 

Sendo atendidos duas vezes na semana.  

 

7.3 Convivência Familiar  

7.3.1 Ações em família 

 

Projeto 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 com um 

agente social, uma vez na semana e 1h30min de duração. 

Foram atendidas 33 famílias  no Convivência; 60 crianças de 0 a 06 anos e 10 

membros entre 07 a 15 anos. Contou com 40 encontros e 1.353 atendimentos atendimentos 

diretos a famílias do território de Chapadinha. 

A metodologia adotada é denominada Brincando e se fortalecendo (brinquedoteca); 

Atividades Bons Tratos em Família; Projeto Páscoa; Parquinho, História Bíblica; atividades 

diversas na brinquedoteca (quebra cabeça em grupo e individual, massinha de modelar, 

brincadeiras com bonecas e carrinhos, jogos de mesa); Bons tratos em família (frases 

mágica, você é importante pra mim, desenhando minha família, que bom você estar aqui; 

conhecendo cada membro da minha família, família; Higienização - Montando cartaz sobre 

higienização; cuidando das minhas unhas e ouvidos; encerramento projeto higienização, 

cada família recebera um kit de higienização; Páscoa Feliz; Campanha 18 de Maio; ECA  - 

É dia das crianças; Dia das Mães e dia dos Pais; Natal; Brincadeiras diversas no parquinho; 

Palestra Saúde da Mulher e das crianças de 0-6 anos aberta à comunidade por meio de 

palestras de profissionais da saúde dos Estados Unidos; Histórias bíblicas; Vídeos 

educativos; Rua de Lazer – Dia das Crianças; Dinâmicas; Atividade especial início e término 

das atividades anuais; Reuniões com as famílias; Visitas às famílias; Participação das 

famílias na Conferência Municipal da Assistência Social. 

7.4 Conectados  

7.4.1 Ações com Adolescentes 

 

A ação com adolescentes foi executada em 2017 em parceria com Serviço de 

Convivência e Fortalecimento
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de Vínculos da Prefeitura Municipal de Sabinópolis, duas vezes na semana com duração de 

1h30.  

O objetivo geral foi atender adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos em seu 

contra turno escolar, no espaço do Centro Comunitário. Em 2017, foram atendidas ao todo, 

40 adolescentes, tendo 151 encontros e 1.187 atendimentos durante o ano.  

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 oficinas de 

ética e cidadania. 

A metodologia contou com oficina de violão, oficina de dança; oficna de E.V.A.  e 

oficina de emborrachado, o acesso à biblioteca, informática, teatro, passeios e encontros de 

grupos de amigos, acampamentos, palestras, cinema,  além do desenvolvimento de ambiente 

e relacionamentos saudáveis, auxílio escolar; Orientações individuais e em grupos com 

adolescentes (Metodologia do Claves); Visitas domiciliares e acompanhamento familiar.  

 

7.5 Vamos Wörden  

7.5.1 Ações com Adolescentes e Família 

 

O projeto visa proporcionar os adolescentes que ficam transitando na rua, dentro do 

território de Chapadinha, uma nova experiência de comunidade, de forma que os 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), assim 

contribuindo  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. 

O Projeto é executado de segunda a sábado, cada oficina tem a aduração de 1h, no 

ano de 2017, foram atendidos 50 adolescentes e 40 famílias, com 96 atendimentos, 

ocorreram duas reuniões gerais com a participação de familiares, adolescentes, equipe e 

comunidade. 

A metodologia utilizada coontou com os adolescentes divididos em grupo, tendo o 

reforço escolar como carro chefe do projeto. Assim, foi programada uma escala no período 

vespertino de atendimento ao adolesentes e oficina de reforço escolar; música; inclusão 

digital e esporte. 



19 

 

 

 

Relatório Anual de Atividades da BEM 2017 

 

7.6 Projeto Casa Laranja: Serviço de Acolhimento Institucional 

 

O Projeto Casa Laranja é realizado em parceria com a Prefeitura de Rio Vermelho, 

desde maio de 2014. Visa acolher crianças de 0 a 11 anos. Os acolhidos viviam em situação 

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, abusos, negligência, 

abandono e privações afetivas, culturais e socioeconômicas. 

O projeto tem capacidade para acolher 10 crianças, em excepcionalidade, 

adolescentes. No projeto, as crianças acolhidas são acompanhadas por assistente sociais, 

psicólogos e cuidadores. Além da moradia, os acolhidos recebem assistência educacional e 

médica e participam de atividades de conviência comunitária. Além de cuidar das crianças e 

em casos excepcionais de adolescentes. O Projeto Casa Laranja tem o intuito de 

transformar a trajetória dos familiares dos acolhidos por meio de orientações e 

acompanhamento psicológico e social juntamente com a rede de atendimento e equipe de 

proteção social especial. 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 é um dos maiores desafios do serviço. 

No ano de 2017, foram acolhidos na casa 19 usuários. Sendo que 10 

(crinaças/adolescentes) foram encaminhados pelo judiciário para família acolhedora, família 

extensa, transferência para outro abrigo da comarca, e duas tentativas de adoção (sem êxito). 

Atualmente, a casa conta com 9 acolhidos (05 crianças e 4 adolescentes). 

A infraestrutura é basicamente 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. 

 

7.7 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 melhoria 

da qualidade de vida da comunidade. São 

cedidas áreas às famílias através de contrato 
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de comodato para produzir alimentos em 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 em áreas de plantio: sítios Betel (10 famílias produzindo café e 42 famílias 

plantando roça); sítio Berseba (10 famílias plantando horta); Centro Comunitário Nova 

Pousada (01 família plantando horta); sítio Beréia (13 famílias plantando horta e 02 famílias 

plantando roça); sítio Belém (16 famílias plantando roça). As famílias se apresentam nos 

sítios de segunda a sexta-feiras no período diurno do dia. 

As famílias produziram no ano de 2017, um total de 561kg de abobrinha; 2molhos de 

acelga; 733 molhos de agrião; 15.952 pés de alface; 129 pés de alho poro; 267 kg de alho; 

2.744 de molhos de almeirão; 86 kg de batata doce; 45 kg de batatinha; 30 kg de berinjela e 

543 kg de beterraba; 35kg de amendoim. 421kg de banana; 180kg de café; 75 feixes de cana 

de açúcar; 1.372 kg de feijão; 165kg de inhame; 515kg de mandioca e 3.210kg de milho. 

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 florestal. 

Foram alcançados através do projeto: valorização do trabalho de agricultura 

artesanal;  complementação da renda familiar; oferta e diversidade de produção agricula 

orgância; desenvolvimento da economia local, introdução do conceito de agricultura 

artesanal orgância (sem agroquímicos). 

 

7.8 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 explorados 

nas oficinas.   

Em 2017, as oficinas foram ministradas a 353 crianças, no projeto Conviver, sendo 

133 crianças na faixa etária de 04 a 06 anos de idade; 220 crianças entre 07 a 11 anos. As 21 
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turmas tiveram189 oficinas sequenciais e 18 educadores que aplicaram a metodologia 

CLAVES. Para mais informações, acesse: http://www.clavesbrasil.com.br/. 

 

Extrato de Atendimento dos projetos executados nos Centros Comunitários 

Tabela 3 

Bem Estar do Menor, RA.2017 

Projetos/Programas/Serviços CCRV Atendimentos1 CCNP Atendimento

s  

Conviver BEM 7-12 anos 40 1.353 60 1.736 

Vamos Wörden  –Adol / Jovem / Conectados 50 96 44 1.187 

CLAVES – Conviver BEM 40 - 10  

CLAVES-Aodolescentes - - - - 

Convivência Familiar (0-6 anos) 60 - 108  

Convivência Familiar (7-15anos ) 10 -   

Famílias Convivencia  33 2420 -  

Familias Conviver 35  -  

Familia VAMOS 40  -  

G.Homens 10 160 16 100 

G.Maes- Rede de Sabores 15 600 50 1.316 

Total de individuo / atendimentos 333 4.629 288 4.339 

 

7.9 Ação Família 

7.9.1 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 sócioassistenciais. As famílias foram referenciadas em todos os projetos executado 

em 2017 na BEM e aproximadamente 845 famílias receberam assistência da equipe de 

agentes sociais, facilitadores, educadores e gerentes de projetos, através de visitas 

domiciliares, entrevistas, aconselhamentos, encaminhamentos e participação de reuniões 

familiares sistemáticas e eventos como: “Pais no Projeto” e “Festa da Família”, Grupos de 

mães, reuniões comunitárias, sessões Cinema na Comunidade, Mutirão Quintal Agro, 

Passeata 18 de maio; Combate à violência Contra a Mulher; Festa de Casais, Grupo de 

Homens e Mulhers, Dia da Família; Festa da Primavera, Celebração Natalina, entre outras 

atividades de fortalecimento de vínculos, empoderamento com fomento às funções 

protetivas e preventivas de cuidado.

                                                 
1 O número de atendimentos foi calculado com base em quantas participações um indivíduo tem no projeto. 
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7. 10 Centro de Convivência VEM - Viúvas Evangélicas em Missão 

 

Espaço de promoção e socialização de 

mulheres idosas (viúvas, debilitadas e 

sozinhas) através de atividades 

socioculturais, visando à 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 

realizados por duas Kombis do projeto. Visitadoras treinadas visitam mulheres idosas, 

doentes e necessitadas de apoio, orientação e conforto. Voluntários contribuem, através de 

suas habilidades, com as atividades no projeto. 

No ano de 2017, o Centro de Convivência de Sabinópolis contou com a participação 

de 28 idosas, 12 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 50 mulheres, 

destas 45 eram idosoas. 09 encontros ocorreram 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. A realização de 

reuniões mensais, encontros anuais,  intercâmbio, acampamento, festa de natal e bazar 

permanente foram atividades relevantes para o alcance dos objetivos. 

 

7.11 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 disponibliza, 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. Sendo assim, foram 
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servidos/doadas aproximadamente 99.370 refeições saudáves atendendo diretamente 270 

crianças, como parte da produção dos sítios. 

 

7.12 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. 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.  

 

7.13 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 mesma tem inscrições atualizadas nos seis municípios onde 

atuam 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 2017, foram mais de 47 atores da BEM, que participaram nas reuniões 

sistemáticas do conselhos de direitos locais, representação nas Conferências Municipais de 

Assistência Social e Conferência da Criança e Adolescentes em 03 fóruns regionais de 

direitos, 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 
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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. 

 

7.14 Recursos humanos envolvido: 

Tabela 4 

Bem Estar do Menor, RA.2017 

Projetos Sociais 

Centro Comunitário Nova Pousada 01 Gerente; 01 agente social, 02 facilitadores 

Centro Comunitário Rio Vermelho 01 Gerente, 01 agente social e 04 instrutores 

Casa Laranja  01 grente, 01 psicólogo e 09 cuidadores 

Agricultura familiar 01 articulador e 01 engenheiro agrônomo 

Centro de Convenção VEM 01 conzinheiro, 01 motorista, 01 fisoterapeuta e voluntários 

 

 

8. AÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Além do atendimento direto aos beneficiários dos projetos, a BEM realiza 

atividades que visam o fortalecimento e aprimoramento de suas 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 2017, um total de 4.710 pessoas em 39 eventos com a 

participação de jovens (460), crianças (910) e adultos (3.340). 

Um fato especial em comemoração aos 50 anos de missão, foi a realização do 

intercâmbio “Econtrão kids” de todos os projetos da BEM,  das setes cidades. Um dia de 
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muita diversão com brincadeiras, esportes, contação de história, música, dança, teatro, 

atendendo um total de 600 crianças. 

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 produz hortas, leguminosas e frutas áreas de plantio distribuídas nas 

seguintes áreas: Sítios Betel, Bereia e Belém em Sabinópolis, e Sítio Berseba, no distrito de 

Euxenita – Sabinópolis.  

No ano de 2017, foram colhidos no sítio Berseba, Betel e Magalhães: 897,5 kg de 

abóbora; 2.329 pés de alface; 1.028 molhos de almeirão; 374,80kg de berinjela; 550kg de 

beterraba; 205,40 kg brócolis; 203,50 couve flor; 738 molhos de cebolinha; 482 kg de 

chuchu; 741 molhos de couve; 81 molhos de espinafre; 127,30kg de jiló; 1.495kg de 

mandioca; 461 molhos de mostarda; 681kg de pepino; 9,8kg de pimentão; 278 kg de quiabo; 

1.343,30kg de repolho; 245 molhos de salsinha e 62 molhos de taioba. No gênero 

fruticultura, foram colhidas frutas: 309 kg de abacate; 3.100,50 kg de banana; 1.798,70kg de 

laranja; 944 kg de limão; 1094 kg de mexerica; 104 kg de manga e 87 kg de mamão. 

 

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 2017, serviram como voluntários 497, 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 2017, um grupo de 20 voluntários permaneceram no município de Rio 

Vermelho e desenvolveram atividades em conjunto com a secretaria municipal de Saúde por 

uma semana, contribuindo com doações de equipamento e materiais para atendimento no 

hospital local e CESP local.
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8.4 Treinamentos e Capacitação 

Em 2017,  04 treinamentos ocorreram, a saber, Treinamento de Cooperadores da BEM 

(16h); Treinamento AMO EVANGELIZAR (24h); Treinamento em Fotografia para 

Educadores (4h) e Treinamento SRE Educa Censo (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 2017 

 

 “Ensina-nos a orar” foi o tema do 22º Mutirão Mundial de Oração pelas Crianças e 

Adolescentes Socialmente 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. 

Tivemos algumas respostas de oração como uma criança afastada dos pais por 

decisão judicial que retornaram ao convívio familiar com pais que recuperaram a condição 

de cuidar e proteger às crianças. Aproximadamente 1.100 pessoas participaram da 

Campanha de oração por Crianças e Adolescentes em 2017. 

 

9.1.2Terceira Campanha Meu Educador Social Cristão 2017 

 

O tema é “Eles enxergam as muitas sedes das crianças!” Cada equipe realizou uma 

semana de atividades voltadas para o tema e foi importante para tomar a consciência do 
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quanto de significativo o educador social cristão pode ser para cada criança. Foi realizada 

uma tarde de atividades nos projetos sociais da BEM voltado para essa temática. 

Dessa campanha, participaram aproximadamente 81 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 - 2017 

Foram distribuídas para os projetos da BEM em 2017, materiais bíblicos pela 

Sociedade Bíblica do Brasil, como bíblias, livros infantis, livros para biblioteca comunitária. 

As doações somaram um valor de R$ 6.683,10. Além disso, a BEM participou de 

capacitações oferecidas pela Sociedade Bíblica do Brasil as 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. Mais de 2000 pessoas dos projetos da Bem Estar foram 

beneficiadas com as doações dos materiais quer direta ou indiretamente. 
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10.ENDEREÇO DA 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@gmail.com 

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; 

casalaranja@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: crechecarmesia@bol-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.br@terra.com.br 

 

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: bembahia@bol.com.br  

mailto:bem@bem-br.org
mailto:crechebemsabs@bem-br.org
http://www.bem-br.org/
mailto:bem.euxenita@bem-br.org
mailto:bem.riovermelho@bem-br.org
mailto:ccriovermelho@bem-br.org
mailto:casalaranja@bem-br.org
mailto:bem.paulistas@bem-br.org
mailto:crechecarmesia@bol-br.org
mailto:bem.br@terra.com.br
mailto:bembahia@bol.com.br
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Sabinópolis/MG, 24 de abril de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL 

Daniel Ferdinad van Eijk – Gerente Executivo Amana Greco – Marketing/Captação de Recursos 

Carla Maria Oliveira Souza- Secretária Executiva  

 

Ana Tereza Franklin Magalhães – Supervisora Pedagógica e Coordenadora 

de Creches 

Kariny de Amorim Silva - Assistente Social  Geralda Júnia pereira Lemos – Coordenadora de Educação Cristã 

Ronaldo Pereira - Contador 

 

 



 

 

11. RELATÓRIO FINANCEIRO 2017 

 

11.1 Receitas havidas 

 

Receitas BEM Ano 2017 

Fonte Tipo Descrição Valor Total Tipo 

Privada Doações Amigos do Bem 67.567,05 R$ 284.301,21 

Privada Doações Doações para BEM    127.213,11 

Privada Doações Doações IEMP para BEM 89.521,05 

Privada Internacional EZB 231.597,18 R$ 814.835,99 

Privada Internacional TEAR FUND BELGIE - AGRICULTURA 
FAMILIAR 

43.231,07 

Privada Internacional TEAR FUND BELGIE- APADRINHAMENTO 321.502,59 

Privada Internacional RWOC  5.484,76 

Privada Internacional TEAR NEDERLAND  100.872,49 

Privada Internacional Chapin Baptist Church - USA 40.193,85 

Privada Internacional VAMOS WORDEN 53.941,10 

Privada Internacional STICHTING ZENDING AMAZONAS 18.012,95 

        

Privada Rec. Próprio Cento Esportivo/Lazer - CCB  86.895,73 R$ 151.924,58 

Privada Rec. Próprio Sitio Magalhaes - RV 2.264,00 

Privada Rec. Próprio Receita de Aluguéis 43.699,00 

Privada Rec. Próprio Sitio Berseba  1.957,50 

Privada Rec. Próprio Agricultura Familiar  4.379,02 

Privada Rec. Próprio Venda Eucalipto Sitio Magalhaes - RV     18,00 

Privada Rec. Próprio Aplicação Recursos Livres 12.673,63 

Privada Rec. Próprio Receitas de Outras Restituições    37,70 

Total Receita Privada Ano 2017 R$ 1.251.061,78 R$ 
1.251.061,78 

Pública Convênios Convenio - PNAC - PM Sabinópolis  20.763,61 R$ 
1.499.577,17 Pública Convênios Convenio - FUNDEB Sabinópolis  315.540,57 

Pública Convênios Convenio - FUNDEB Carmesia  168.201,20 

Pública Convênios Convenio - FUNDEB Materlandia  160.944,75 

Pública Convênios Convenio -  FUNDEB Rio Vermelho  224.957,37 

Pública Convênios Convenio -  FUNDEB Paulistas   124.168,44 

Pública Convênios Convenio - FUNDEB Sra do Porto  68.571,17 

Pública Convênios Convenio - SubSocial PM Sabinopolis             
10.852,60  

Pública Convênios Convenio - SubSocial PM Carmesia             
57.274,90  

Pública Convênios Convenio - SubSocial PM Materlandia             
52.202,49  

Pública Convênios Convenio - Conv.Familiar Rio Vermelho             
36.458,86  

Pública Convênios Convenio - Casa Lar Rio Vermelho           
207.567,53  

Pública Convênios Convenio - SubSocial PM Paulistas               
2.531,67  

Pública Convênios Convenio - PM Vera Cruz - Bahia             11.852,92  

Pública Convênios Aplicação REC C/REST - EDUCACIONAL             
31.702,95  

Pública Convênios Aplicação REC C/REST - ASSISTENCIAL              
5.986,14  

Pública Isenções Receitas INSS Parte Patronal  331.143,21 R$ 406.652,56 



 

 

Pública Isenções Receitas INSS SAT/FAP  8.267,49 

Pública Isenções Receitas INSS Demais Entidades  67.241,86 

Pública Subvenções CEMIG 14.953,45 R$ 14.953,45 

Total Receita Pública Ano 2017 R$ 1.921.183,18 R$ 
1.921.183,18 

Total Receitas Ano 2017 R$ 3.172.244,96 R$ 
3.172.244,96 

 

11.2 Origem dos Recursos 

 

 

 

11.3 Despesas de 2017 

 

11.3.1 Preponderância: 

 

 



 

 

11.3.2 Despesas por área segregada: 

 

PROJETOS EDUCAÇÃO 

Descrição Despesas 

CRECHE SABINOPOLIS R$337.088,62 

CRECHE EUXENITA  R$136.216,83 

CRECHE MATERLANDIA  R$224.446,62 

CRECHE RIO VERMELHO  R$326.777,85 

CRECHE PAULISTAS  R$178.615,18 

CRECHE CARMESIA  R$266.698,38 

CRECHE SRA DO PORTO R$150.715,20 

CRECHE BAHIA  R$5.217,07 

Total Projetos Educação R$1.625.775,75 

 

 

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

Descrição Despesas 

CONVIVER BEM- SABINOPOLIS R$76.288,05 

CONVIVER BEM - EUXENITA R$61.707,75 

CONVIVER BEM - MATERLANDIA  R$115.368,02 

CONVIVER BEM - RIO VERMELHO R$83.377,04 

CONVIVER BEM - PAULISTAS R$48.761,49 

CONVIVER BEM - CARMESIA  R$83.097,92 

CONVIVER BEM - SRA DO PORTO  R$21.561,85 

CONVIVER BEM - BAHIA R$162.862,31 

CASA LAR - RIO VERMELHO R$266.456,67 

Total Projetos de Assistência Social R$919.481,10 

 

 

PROJETO CONECTADOS 

Descrição Despesas 

CONECTADOS SABINOPOLIS  R$22.824,90 

CONECTADOS NOVA POUSADA R$10.467,38 

CONECTADOS RIO VERMELHO R$70,28 

Total Projeto Conectados R$33.362,56 

 

 

PROGRAMA COMUNITÁRIO 

Descrição Despesas 

CENTRO COMUNITARIO NOVA POUSADA R$97.384,86 

CENTRO COMUNITARIO RIO VERMELHO R$91.417,34 

Total Programa Comunitário R$188.802,20 

 

AGRICULTURA FAMILIAR 

Descrição Despesas 

SITIO BERSEBA R$73.229,99 

SITIO BETEL R$61.360,74 



 

 

SITIO BEREIA R$44.073,18 

Total Agricultura Familiar R$178.663,91 

 

 

ATIVIDADES MEIO ACAO COMPLEMENTARES 

Descrição Despesas 

SITIO JUDA R$4.926,25 

SITIO MAGALHAES  R$52.148,89 

SITIO BELEM  R$3.160,66 

CENTRO CONVENCOES BEREIA - CCB  R$183.609,65 

Total Atividades Complementares R$243.845,45 

 

 

ADMINISTRAÇÃO 

Descrição Despesas 

ADMINISTRATACAO  R$96.592,07 

CONTABILIDADE-TESOURARIA- RH  R$119.554,57 

MARKETING INSTITUICIONAL  R$12.379,51 

Total Administração R$228.526,15 

 

GESTÃO 

Descrição Despesas 

PROJETOS EDUCACIONAIS R$19.468,60 

PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL R$20.470,71 

Total Gestão R$39.939,31 

 

 


