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Introdução e Agradecimentos

2019 foi um ano de intenso trabalho, ao mesmo tempo grandes conquistas do BQM. 
 
Com o crescente número de ocorrências e exposição do tema junto à grande mídia, muitas 
parcerias e ações foram implementadas, o que tornou possível sensibilizar 
e acolher mulheres de mais comunidades por meio de atividades itinerantes e localizadas. 
 
O trabalho das Agentes BQM vem se intensificando devido à demanda crescente por 
assistência. O número de atendimentos aumentou para 6.985, representando um acréscimo 
de 36%. Além dos serviços oferecidos pelas Casas BQM e com o apoio do Metrô de 
SP, estivemos presentes nos Terminais Jabaquara, São Mateus, Itaquera e Santo André, 
oferecendo orientação a milhares de mulheres, além da realização de mais de dezenas de 
atividades em diversas comunidades, como palestras, cursos e orientação à população. 
 
O projeto Se Liga Moçada, por sua vez, foi ampliado e consolidado. 4.744 jovens passaram 
pelo programa em 2019, e os resultados foram substancialmente animadores, com 
desdobramentos muito além das escolas participantes. A pesquisa de impacto realizada 
evidencia o enorme potencial do projeto mudar a visão e o comportamento 
de meninos e meninas em torno do tema.  
 
Não seria possível este trabalho sem a incansável atuação das agentes Bem Querer 
Mulher, voluntárias, empresas parceiras, e do Conselho BQM. A todos, nosso sincero 
agradecimento!

João Santos - Presidente
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Criado em 2004 com o apoio da ONU Mulheres (antigo UNIFEM), por um grupo de lideranças 
sociais e empresários, o programa forma lideranças comunitárias e oferece às mulheres que sofrem 
violência um atendimento humanizado e multidisciplinar, com assistência social, apoio psicológico, 
orientação jurídica, conexão com o sistema de justiça, encaminhamento à rede de atendimento local, 
acompanhando cada caso até a conclusão.

Já foram formadas mais de 200 Agentes Bem Querer Mulher e atendidas mais de 100 mil mulheres. 
Atualmente, o BQM possui uma rede de especialistas e advogados colaboradores, reconstruindo 
a vida de mais de 5 mil mulheres/ano nas Casas BQM Leste e Sul, em São Paulo/SP. Desde 2018, 
o projeto também atua na prevenção do tema junto a milhares de adolescentes, meninos e meninas, 
participantes do Programa Jovem Aprendiz, por meio da parceria com o CIEE, por meio de vídeo 
aulas, oficinas, apresentações teatrais e rodas de conversa. 

Sobre o programa



5

RELATÓRIO de atividades

2019

Lançamento 
da 1ª cartilha 

sobre Lei Maria 
da Penha 

com o apoio 
da Avon.

Lançamento 
do movimento

 BQM.

Lançamento 
do 1º Curso 
do Brasil de 
formação na 

Lei Maria 
da Penha – 

Agentes BQM

   2004 ...         2006         ...      2008   ...   2011   ... 2016 2017 2018 2019  

Nossa história (timeline)

Lançamento 
do aplicativo 

BQM

Implantação 
da Casa 

BQM Zona Leste.

Lançamento 
da campanha 
com o apoio 
da TV Globo, 

e site com venda 
de camisetas

Lançamento do 
1º Fundo Nacional de 
Combate à Violência 
contra a Mulher em 

parceria com ONU 
Mulheres    

Convênio com 
Secretaria de 

Estado da Justiça 
para instalação 
de atendimento 
especializado 

nos CICs.

Lançamento do 
2º Curso de 
formação 

Agente BQM 
(24hrs)

Posse da 
Ana Maria Braga 

como Embaixadora

Lançamento 
do Se Liga 
Moçada de 

conscientização 
de jovens do 

Programa 
Aprendiz CIEE

Ampliação e 
consolidação do 
Se Liga Moçada

Implantação da 
Casa BQM Sul 
com o apoio 

do CIC 
Imigrantes

Expansão dos atendimentos 
das Casas BQM 

com novas parcerias 
e serviços  oferecidos



6

RELATÓRIO de atividades

2019
Casa bqm 2019

ZONA LESTE
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• considerados apenas os serviços de atendimento da mulher vítima de violência
Excluídos: encaminhamentos a cursos, outros projetos, atividades em comunidades 
e escolas públicas

Sul

Leste
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Encaminhamentos para DDM, DPs e Delegacia do Idoso - REDE DE APOIO     963

Medidas Protetivas - REDE DE APOIO 96

Encaminhamentos a Abrigos Sigilosos - REDE DE APOIO 15

Encaminhamentos para a área de assistência social (CRAS, CREAS) - REDE DE APOIO 921

Encaminhamentos para a área de saúde (UBS, Hospitais) - REDE DE APOIO 181

Encaminhamentos para outros serviços (CICs) - REDE DE APOIO 166

Outros encaminhamentos (Conselhos Tutelares e outros programas) - REDE DE APOIO 118

Encaminhamentos /orientações Jurídica (Fóruns, NUDEM, CEJUSC, Varas e advogado voluntário) 
e Orientação para o INSS - REDE DE APOIO E OFERECIDA PELO PROGRAMA 1.623

Atendimento Assist. Social e Orientação para o INSS - OFERECIDA PELO PROGRAMA 921

Atendimento Psicológico - OFERECIDA PELO PROGRAMA  973

Orientações pelo celular (24 horas)  - OFERECIDA PELO PROGRAMA 506

Outros serviços 502

TOTAL 6.985

Principais encaminhamentos
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• Palestras e rodas de conversa com alunos da rede pública do ensino   

 médio (Casa Sul – mais de 1.000 jovens)

• Tendas de orientação em Estações de Metrô e Terminais de Ônibus

• Ações itinerantes de conscientização

• Palestras em comunidades, associações, empresas e órgãos públicos

• Encaminhamentos para cursos diversos 

• Encaminhamento para Projeto Tem Saída 

• Rodas de conversa

Pessoas impactadas diretamente: aproximadamente 20 mil

Registro fotográfico a seguir

Outros encaminhamentos, atividades em comunidades e escolas
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Atividades desenvolvidas pelas casas 2019
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ZONA LESTE

Casa leste
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Palestra motivacional para elevar a auto estima 
das mulheres

Palestra na Associação Comercial de São Miguel 
Paulista com o tema: Violência Psicológica Causas 
e Efeitos da violência

Roda de conversa, sobre Empoderamento 
Feminino, com a Dra. Alessandra Nuzzo no 
Cinemark Iguatemi

Palestra e roda de conversa sobre 
as regras e mudanças da previdência 
social - INSS
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Ação Social na ONG Casa das 
Deboras

Ação Social Casa BQM

Ação Social em Santo André terminal Metropolitano.  
Orientação a população sobre como proceder em 
situação de violência Joseane Bernardes - 

Coordenadora da Casa Leste
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Ação Social no CEU 
Jambeiro – Guaianazes 
com vários serviços 
gratuitos a população

Ação Social no Instituto Ekballoin na Mooca com vários serviços 
gratuitos para a população, inclusive informações e encaminhamentos 
para a questão da violência contra a mulher

Agosto Lilás
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EMEF Professor Carlos Corrêa Mascaro

Palestra na UBS 
de Itaquera, para  
todos os 
funcionários 
ADM e Agentes de 
Saúde 
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Ação social no terminal São Mateus 
de caráter informativo

Ida a Brasília para consolidar parcerias

Palestra com o tema ”Violência Doméstica 
Contra a Mulher” na Casa de Amor 
em Guarulhos
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Ação social realizada no Jardim 
Lourdes em Guaianazes

Palestra, para 211 colaboradoras, da 
empresa “SEARA” no Jardim Jaraguá
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Evento “Outubro Rosa” no projeto 
Mulher Reviva
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Sabadania no CIC Ferraz de  Vasconcelos

Palestra sobre “A mulher e os avanços 
dos movimentos sociais” 
na EMEF Dom Paulo Rolim Loureiro 
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Ação de sensibilização pela Violência contra a Mulher no Pronto atendimento do Atualpa Camargo Velho 
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ZONA LESTE

Casa sul
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Curso de empreendedorismo social no
Município de Santo André

Maria Lucia da Silva 
coordenadora da Casa Sul

Ação itinerante no Céu Caminho do Mar em 
homenagem ao dia das mães, com atendimentos, 
encaminhamentos, orientações, rodas de conversas 
e entrega de material com informações sobre as 
redes de apoio da casa

Ação itinerante no Jardim Lourdes, com
informações para as mulheres vítimas de violência - 
roda de conversas e alguns atendimentos 

Ação itinerante no terminal Jabaquara com atendimentos,
a mulheres vítima de violência
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Ação itinerante no Céu Caminho do Mar, com 
atendimentos as adolescentes e mulheres das 
comunidades, com orientações sobre assédio 
e violência doméstica e familiar

Ação 
itinerante no 
Município de 
Diadema com 
atendimentos

Ação itinerante na escola Maria Augusta - rodas de 
conversas com os adolescentes, com tema sobre 
suicídio e mutilação

Curso de customização na Casa Bem Querer Mulher Zona Sul 

Ação itinerante na escola 
no Município de Diadema
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Ação itinerante em comemoração aos 13 anos da 
Lei Maria da Penha no Terminal Jabaquara, em 
parceria com a EMTU.

Projeto Bem Querer Mulher Meninas/Meninos na Escola 
Maria Augusta com roda de conversa sobre
masculinidade e assédio

Ação Itinerante “Setembro Amarelo” 
no Terminal Jabaquara
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Ação Itinerante Jardim Lourdes Escola em Paraisópolis

UBS Americanópolis
Curso de Empreendedorismo Social 
na Escola Maria Augusta
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Setembro Amarelo – Ação Itinerante na 
Comunidade Vietnã com atendimentos 
e rodas de conversas sobre suicídio

Campeonato do Taça das Favelas,
patrocinado pela Casa Bem Querer Mulher Zona Sul

Ações do curso de yoga 
na Casa Bem Querer Mulher da Zona Sul

Encontro com a coordenadora de
políticas pública para as mulheres

Atendimento 
através do apoio 

do aplicativo à 
uma mulher com 

deficiência

Ação itinerante na escola em 
Campo Limpo com o tema
empreendedorismo social e qualidade
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Ação itinerante no terminal Jabaquara em parceria com a EMTU, na campanha 
do Novembro Azul com o tema sobre masculinidade dentro do projeto tempo de 
despertar, com orientações e entrega de material informativo para os homens

Ação itinerante em parceria com o ISLAM, dentro da comunidade Vila Clara, no 
Céu Caminho do Mar
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Projeto se liga moçada 2019
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O projeto Se Liga Moçada tem como objetivo principal contribuir para a prevenção 
da violência de gênero e intrafamíliar, formando jovens que se relacionem com igualdade 
e respeito, e sejam capazes de enfrentar o problema no seu entorno e no dia a dia.

Ele é viabilizado através de encontros com vídeos aula sobre os temas: violência 
doméstica – formas, ciclo, índices no Brasil, Lei Maria da Penha, masculinidades 
e machismo, rede apoio à mulher vítima de violência.

Os participantes das oficinas também multiplicam seus conhecimentos com outras 
turmas não participantes do projeto, abrangendo assim, um maior número de jovens 
sensibilizados e impactados com o tema.

Além destas oficinas, são realizadas apresentações teatrais do espetáculo: 
“Meu Querer é Ser Feliz” que retrata o cotidiano da violência doméstica. Após as 
apresentações, abrimos debates com a plateia sobre o tema.

No ano de 2019 aplicamos este projeto no Programa Aprendiz Legal do CIEE em 9 
Polos distintos em São Paulo (no caso das oficinas e multiplicações de informações) 
e para outros 9 munícipios (no caso das apresentações teatrais), atendendo um total 
de 4.744 jovens.

Projeto se liga moçada 2019
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O projeto também prevê atendimentos e encaminhamentos para as famílias e/ou 
aprendizes que viveram ou vivem em situações de violência doméstica.

Os aprendizes são encaminhados as assistentes sociais dos Polos e conforme 
a triagem dos atendimentos, são enviados as entidades de apoio as vítimas de violência 
como o Bem Querer Mulher.

Através do Programa Se Liga Moçada foram realizados 16 atendimentos durante 
o ano de 2019.

A seguir quadro do número de atendimento do Projeto em 2019:
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Bacelar

Barueri

Butantã

Campinas

Guarulhos

Jundiaí

Liberdade

Osasco

São Caetano do Sul

Brasília

Cotia

Manaus

Mogi das Cruzes

Ribeirão Preto

Salvador

São José do Rio Preto

São Paulo

TOTAL

OFICINAS
(média entre os meses de 
abril, maio, junho e julho)

MULTIPLICAÇÃO DAS 
INFORMAÇÕES PARA 

OUTRAS SALAS
(números aproximados

PÚBLICO DAS 
APRESENTAÇÕES 

TEATRAIS

TOTAL DE JOVENS 
POR POLO
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“Relatório final no site bemquerermulher.org.br” 

Relatório 2019

http://bemquerermulher.org.br/
http://www.bemquerermulher.org.br/site/


33

RELATÓRIO de atividades

2019

BQM 
NA Mídia



34

RELATÓRIO de atividades

2019

Veja matéria na íntegra:
https://globoplay.globo.com/v/7788503/?utm_
source+whatsapp&utm_medium=share-bar

Veja matéria na íntegra:
https://youtu.be/7D5jbbknve8

https://www.youtube.com/watch?v=7D5jbbknve8&feature=youtu.be
https://globoplay.globo.com/v/7788503/?utm_source+whatsapp&utm_medium=share-bar
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Jovens em campanha contra a violência doméstica
13 de março de 2019- Portal CIEE
Aprendizes da capital paulista participaram de oficinas de 
conscientização contra a violência doméstica

Ao longo de 2018, mais de 270 jovens beneficiados pelo programa 
Aprendiz Legal em São Paulo participaram de oficinas de sensibilização 
contra a violência doméstica. A iniciativa “Se liga moçada” foi realizada 
pelo CIEE em parceria com o Instituto para o Desenvolvimento 
Sustentável (Indes), a Rede Conhecimento Social e Bem Querer Mulher.

Impacto social
O resultado desses encontros foi compilado em vídeo e divulgado em março, o Mês da Mulher. Nele, palestrantes, instrutores 
e assistentes sociais repassam a metodologia das oficinas, enquanto impactantes cartazes produzidos pelos aprendizes ilustram casos 
reais de opressão e dão voz a quem quer virar o jogo.

“Todos os dias…”
Em uma das mais expressivas manifestações, uma jovem artista pinta um coração preso em gaiola e alerta: “Todos os dias, milhares de 
mulheres são agredidas  e mortas não apenas em incidentes, assaltos ou desastres, mas sim por aqueles que elas escolheram amar”.

Aprendizado profissional
Além da preparação para o mundo do trabalho, o Aprendiz Legal desperta nos jovens noções de cidadania e protagonismo social. 
Ações voltadas à violência doméstica serão ampliadas em 2019.
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Veja matéria na íntegra:
http://noticias.r7.com/sao-paulo/ong-atende-mulheres-vitimas-de-violencia-no-terminal-jabaquara-04062019

Os agentes da ONG Bem Querer Mulher vão atender as mulheres 
vítimas de violência no Terminal Jabaquara, zona sul de São Paulo. 
O atendimento acontecerá das 10h às 14h desta terça-feira (4).

Em parceria com o EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes 
Urbanos), que cedeu o espaço do terminal, a ação tem como propósito 
reencaminhar as vítimas para atendimento completo dentro dos centros 
de apoio do projeto Bem Querer Mulher. A ONG, fundada em 2004 com 
o apoio da ONU Mulheres, tem como propósito combater a violência 
contra a mulher no Brasil.
Uma vez dentro das instituições de apoio, a mulher que busca ajuda 
terá assessoria jurídica e apoio psicológico com os especialistas das 
unidades, localizadas no bairros Jabaquara e Itaim Paulista.
Jandayara Alves, coordenadora social do Bem Querer Mulher, que 
trabalha no centro localizado no Itaim Paulista, na zona leste de 
São Paulo, contou sobre a metodologia utilizada pelo programa no 
atendimento às mulheres. 

“Nosso foco é o acolhimento, empoderando da mulher de todas 
as formas, para então começarmos a pedir seus direitos”, afirmou 
Jandayara.

ONG atende mulheres vítimas de violência no Terminal Jabaquara
Programa Bem Querer Mulher conta com dois centros de apoio à vítimas de violência doméstica, que 
oferecem apoio social e assessoria jurídica   

Gabriel Croquer, do R7*   04/06/2019    

https://noticias.r7.com/sao-paulo
https://noticias.r7.com/sao-paulo/violencia-domestica-expoe-filhos-de-vitimas-a-fogo-surra-e-abuso-sexual-12112018
https://noticias.r7.com/sao-paulo/violencia-domestica-expoe-filhos-de-vitimas-a-fogo-surra-e-abuso-sexual-12112018
https://noticias.r7.com/sao-paulo/ong-atende-mulheres-vitimas-de-violencia-no-terminal-jabaquara-04062019
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Veja matéria na íntegra:
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/emtu-sp-promove-acao-pelo-dia-nacional-do-combate-a-violencia-contra-a-mulher/

No Dia Nacional do Combate à Violência contra a Mulher, celebrado nesta quinta-feira (10), a EMTU/SP 
fará um evento de conscientização sobre as agressões contra a população feminina, das 10h às 14h, no Terminal 
Metropolitano Jabaquara. A ação é em parceria com o Programa Bem Querer Mulher (BQM) e o Centro de Integração 
da Cidadania (CIC).

As agentes do BQM estarão no local para esclarecer dúvidas de pessoas interessadas, acolhendo e orientando vítimas 
com o intuito de transformar seus receios e medos em confiança e superação. Em casos de atendimento a vítimas, elas 
serão encaminhadas a um dos centros de atendimento nos bairros Jabaquara e Itaim Paulista e passarão por avaliações 
psicológicas.

O CIC, vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania, vai ajudar as vítimas com orientações jurídicas. 
O Centro realiza um trabalho de busca de antecedentes criminais e intermedia o contato entre a mulher agredida e a 
Defensoria Pública Estadual.

Segundo levantamento do Instituto Datafolha, encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgado 
em fevereiro deste ano, 16 milhões de mulheres acima de 16 anos de idade foram vítimas de algum tipo de violência. 
No Brasil, a estimativa do Ministério da Saúde é de que uma mulher é agredida a cada quatro minutos.

EMTU/SP promove ação pelo Dia Nacional do Combate à Violência 
contra a Mulher
Agentes do Programa Bem Querer Mulher e do Centro de Integração da Cidadania vão esclarecer 
dúvidas na estação Jabaquara  -  Qua, 09/10/2019 - 20h31 - Portal do Governo

http://www.bemquerermulher.org.br/site/
https://justica.sp.gov.br/index.php/coordenacoes-e-programas/integracao-da-cidadania-cic/
https://justica.sp.gov.br/index.php/coordenacoes-e-programas/integracao-da-cidadania-cic/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/emtu-sp-promove-acao-pelo-dia-nacional-do-combate-a-violencia-contra-a-mulher/
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Veja matéria na íntegra:
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=21895912&id_grupo=118

Nesta terça-feira (17/12), o projeto “Tempo de Despertar”, que visa à ressocialização dos autores de violência contra a 
mulher, recebeu apoio oficial da Prefeitura de São Paulo durante evento realizado no Plenário do Júri no Fórum Criminal 
da Barra Funda, com presença de Ana Cristina de Souza, coordenadora municipal de Políticas para as Mulheres, 
e Mayara Mathias da Silva, secretária-executiva adjunta de Políticas para as Mulheres, ambas da Secretaria de Direitos 
Humanos e Cidadania da prefeitura.

A expectativa é de atender homens durante o ano de 2020, com o apoio da prefeitura, em parceria com a ONG INDES 
- Bem Querer Mulher (representada na ocasião pelo seu presidente, João Santos), sob a coordenação da promotora 
de Justiça Gabriela Manssur, do juiz Mario Assumpção Filho e do professor e filósofo Sérgio Flavio Barbosa. Será uma 
política pública institucional com autonomia financeira e equipe própria à disposição de todas as Varas e Promotorias de 
enfrentamento à violência contra as mulheres da capital.

Na mesma data foi encerrada a 10ª edição do projeto, com entrega de certificado de participação a 40 homens. 
Os participantes agradeceram e muitos se comprometeram a multiplicar os conhecimentos adquiridos. 
Considerando que a violência contra a mulher tem índice de reincidência de 65%, e que os homens frequentadores dos 
grupos reflexivos apresentam taxa de reincidência de 2%, o programa é revolucionário para a prevenção da violência 
contra a mulher e para o que mais se espera: a prevenção do feminicídio. 
A turma da 10ª edição teve um índice extremamente positivo: 0% de reincidência.

Ministério Público do Estado de São Paulo - Terça-Feira, 17 de dezembro de 2019

Nascido no MPSP, projeto “Tempo de Despertar” receberá apoio da 
Prefeitura de São Paulo
Iniciativa ressocializa autores de violência doméstica

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=21895912&id_grupo=118
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Alguns depoimentos

Depoimento da Claudia Maria Silva Depoimento da Katia Maria Gonçalves

Assista o depoimento:
https://youtu.be/ZxmYfrJN5Hc

Assista o depoimento:
https://youtu.be/e31BbPGFoHo

https://youtu.be/ZxmYfrJN5Hc
https://youtu.be/e31BbPGFoHo
https://www.youtube.com/watch?v=ZxmYfrJN5Hc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e31BbPGFoHo&feature=youtu.be
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Alguns depoimentos

“Tive o prazer a mais de 1 ano 
de conhecer estas profissionais, 
estou muito grata pelo atendimento que 
eu vim procurar. Fui muito bem atendida. 
Teve por parte delas muita atenção, 
respeito e principalmente amor.
Muito obrigada por vocês existirem”.

Maria Fátima dos Santos
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Alguns depoimentos

“Quando vim para a Casa fui bem 
orientada, encaminhada e atendida. 
Amei as meninas.
Fui muito bem recebida com carinho e amor.
Agradeço a esse trabalho lindo! Uma atenção 
que nunca havia recebido antes”.

Miralva N. da Silva
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“Fui muito bem recebida e com muita 
atenção. Obtive todos os esclarecimentos 
necessários. Observei que todos que 
procuram o local e recebem o mesmo tipo 
de tratamento. Local aconchegante, mesmo 
simples, é um lugar feliz”.

Alguns depoimentos

Maria dos Anjos



43

RELATÓRIO de atividades

2019

“Conheci o programa num 
momento muito ruim da minha vida, 
mas eu encontrei  muitas mulheres 
que me ajudaram muito. 
Aqui passei com a psicóloga 
e assistente social. Sobre este lugar 
só tenho coisas boas a falar”.

Alguns depoimentos

Leila Alves da Silva
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“Eu conheci o projeto na Ação Social que 
foi feita dentro da comunidade onde moro, 
e fiquei muito feliz em saber que existem 
pessoas tão humanas, e que cuidam das  
mulheres que  sofrem violência. Por que 
tem momentos nas  nossas vidas que nos, 
sentimos tão sozinhas sem nenhum amparo. 
Daí desistimos de fazer a denúncia. Mas aqui 
tive tudo que eu precisava. Carinho, apoio 
e muito mais que eu esperava, me sinto 
acolhida. A “Jo” é um verdadeiro anjo”.

Alguns depoimentos

Maria Aparecida Silva
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parcerias
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O Bem Querer Mulher estabeleceu um acordo de cooperação com a plataforma Justiça de Saia, idealizada pela promotora 
de Justiça Dra. Maria Gabriela de Prado Manssur, por meio do qual passa a fazer a gestão de projetos voltados ao 
empoderamento feminino e enfrentamento da violência contra a mulher coordenados e idealizados pela promotora. 
Dentre os projetos administrados em 2019, destacam-se:

1. Corrida Movimento pela Mulher 

É um projeto de caráter preventivo e restaurador cujo o objetivo principal é o fim da violência contra a mulher, por meio 
da corrida e de ações sociais, visando empoderamento, igualdade e justiça para todas, com união de esforços.  
A 3ª edição aconteceu no dia 25/08/2019 no Parque do Ibirapuera a partir das 7 horas. 

Justiça de saia
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2 Projeto Tempo de Despertar - Fundo Elas: 

O projeto Tempo de Despertar oferece a homens autores de violência contra a mulher, condenados pelo Sistema de 
Justiça a cumprir medidas protetivas, oficinas de ressocialização ministradas por uma equipe especializada. 

O programa de grupos reflexivos com homens autores de violência é reconhecido como um dos meios mais eficazes 
para prevenir e combater a violência doméstica, bem como para reduzir sua reincidência.

Os resultados são incríveis, cerca de 98% dos participantes jamais reincidem na prática da agressão. 

Para saber mais:
https://www.justicadesaia.com.br

https://www.justicadesaia.com.br/
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ingressos adquiridos no dia 8 de março - Dia Internacional da Mulher.

Wet’n Wild apoia ONG que luta pelas mulheres

O Dia Internacional da Mulher será marcado com ingresso especial e apoio a ONG Bem Querer Mulher, que luta contra 
a violência feminina.

Todos os anos o Dia Internacional da Mulher tem sido marcado por manifestações, causas e discussões que 
envolvem principalmente a questão da violência de gênero, feminicídio. 
Por isso, o Parque Aquático Wet’n Wild decidiu que, vai vender ingressos especiais para as mulheres, que poderão 
aproveitar o dia 08 de março no parque pelo valor especial e 50% da renda arrecadada será doada para a ONG Bem 
Querer Mulher, escolhida para ação e parceria nessa data tão importante....

Para acessar mais sobre: 
http://www.bemquerermulher.org.br/site/wetn-wild-apoia-ong-que-luta-pelas-mulheres/
http://www.wetnwild.com.br

wet’nwild

http://www.bemquerermulher.org.br/site/wetn-wild-apoia-ong-que-luta-pelas-mulheres/
http://www.wetnwild.com.br/
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especiais
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Agradecemos as organizações que apoiaram financeiramente com doações recorrentes ao Bem Querer Mulher, 
permitindo a manutenção do programa em 2019:   

Sinceros agradecimentos à Dra. Gabriela Manssur, pela estreita e permanente colaboração. 
Bem como à Dra. Alessandra Nuzzo e demais voluntárias pelas horas dedicadas às mulheres atendidas. 

Ao nosso Conselho BQM, que vem se reunindo e colaborando com conexões, propostas, ideias, 
nosso agradecimento especial pelo carinho e empenho. 

À Ana Maria Braga, Embaixadora 
e apoiadora fixa, nosso MUITO OBRIGADO!
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Contato:

contato@bemquerermulher.org.br www.bemquerermulher.org.br
face: bemquerermulher / insta: @bemquerermulher

Auditoria:

Assessoria de imprensa:

Embaixadora:

Realização: Parceria:Apoios:

COO

http://idsustentavel.org.br/
http://www.bemquerermulher.org.br/site/
https://www.facebook.com/bemquerermulher
https://www.instagram.com/bemquerermulher/
http://Contato Bem Querer <contato@bemquerermulher.org.br>

