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Introdução e Agradecimentos 

O ano de 2020 foi muito especial para o Programa Bem Querer Mulher. Quando veio a pandemia do COVID-19, todos 
foram obrigados a se reinventar e não foi diferente no BQM. Em março, as atividades coletivas precisaram ser suspensas, 
a Casa Sul – instalada no CIC Jabaquara precisou fechar e o número de mulheres sofrendo violência só aumentava. 
Era necessário encontrar formas alternativas de resposta a essa realidade! A Casa Leste intensificou o atendimento online, 
a Casa Sul reforçou suas ações comunitárias, e tivemos a felicidade de receber o apoio da The Caring Family Foundation, 
por meio de sua embaixadora no Brasil Lu Rodrigues, viabilizando a implantação de uma nova unidade de atendimento 
com o propósito de se tornar modelo, a Casa BQM Oeste, aberta para atendimentos em agosto.

 Em 2020, o Bem Querer Mulher também se transformou em um laboratório para projetos inovadores, ampliando 
 e enriquecendo o repertório de atendimento às mulheres vítimas de violência, tendo implantado: 

 Projeto de Qualificação Humana e Técnica visando a inserção das vítimas no mercado de trabalho e assim    
 possibilitando a elas, adquirirem sua independência financeira para saírem do ciclo da violência.
 Bem Querer Mulher In Company – um canal personalizado para o atendimento a colaboradoras das empresas que  
 sofrem violência.
 Atendimento a crianças, que denominamos “Filhos da Violência”, por meio de terapias individuais, grupais e grupos  
 reflexivos.
 Terapias Integrativas auxiliares ao tratamento psicológico das mulheres vítimas de violência atendidas nas Casas   
 Leste e Oeste.

Com todas essas iniciativas, o Bem Querer Mulher chegou ao final do ano de 2020 ainda mais maduro e consistente, 
atuando na efetiva reconstrução das vidas de milhares de mulheres que sofrem violência no Brasil.

Em nome do Conselho Gestor do Bem Querer Mulher, e de todos os parceiros e pessoas que nos ajudaram 
a construir um ano tão especial, o nosso muito obrigado!

∆

∆

∆

∆

∆
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Nossa história (timeline)

••• ••• •••• ••••

Lançamento
do

Movimento
BQM

Lançamento da
1a Cartilha sobre 

Lei Maria da Penha 
com o apoio 

da Avon

Implantação
da Casa BQM

Sul com o
apoio do CIC
Imigrantes

Expansão dos
Atendimentos

das Casas
BQM com

novas
parcerias
e serviços
oferecidos

Implantação da
da Casa BQM Oeste

com o apoio da
The Caring

Family
Foundation

Lançamento
da Campanha
com o apoio 
da TV Globo, 
e site com 
venda de 
camisetas

Convênio com
Secretaria de

Estado da
Justiça para
instalação de
atendimento
Especializado

CICs

Lançamento
do Se Liga
Moçada de 

conscientização 
de jovens 

do Programa 
Aprendiz CIEE

Aplicação do 
Projeto Se 

Liga Moçada 
de forma 

virtual com 
abrangência

Nacional

Ampliação 
e consolidação

do se 
LIga Moçada

Lançamento
do 1º Fundo 
Nacional de 

Combate 
à Violência

contra a 
Mulher em 

parceria com 
ONU mulheres

Lançamento do 
1º Curso do 

Brasil de
formação na 
Lei Maria da 

Penha - Agentes 
BQM

Implantação
da Casa BQM

Leste

Lançamento 
do  aplicativo

BQM

Posse da 
Ana Maria 

Braga como 
Embaixadora

Lançamento
do 2º Curso
de formação 
Agentes BQM

(24hrs)
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Sobre o Trabalho das Casas Bem Querer Mulher:

O trabalho nas Casas Bem Querer Mulher possui uma estrutura de atendimento comum, fundamentada nos princípios e 
protocolos de atendimento humanizado e integral à mulher vítima de violência construídos ao longo de anos, sem prejuízo 
das peculiaridades assumidas por cada unidade de atendimento, fruto da realidade de seu entorno e das especificidades 
de cada equipe. Destacamos:

Casa Leste
A mais antiga, formou sua equipe a partir de lideranças locais da Zona Leste e estruturou seu trabalho a partir do 
atendimento social às vítimas de violência. Hoje, sua coordenadora Joseane Bernardes é reconhecida nacionalmente como 
referência no acolhimento e atendimento às vítimas. Essa natureza do trabalho se traduz em números, conforme os dados 
que serão apresentados a seguir.

Casa Oeste
Inaugurada em julho de 2020, tem se transformado em um laboratório para projetos inovadores para a transversalidade 
do atendimento às mulheres vítimas de violência. Implantou o Projeto Piloto de Qualificação Humana e Técnica visando 
a inserção de vítimas no mercado de trabalho e também o trabalho estruturado às crianças e jovens filhos das mulheres 
atendidas, por meio de ludoterapia e aplicação de testagem (HTP e Wisc). Implantou também a brinquedoteca e um 
processo de formação continuada para a Equipe fixa, coordenada pela Tatiana Costa.

Casa Sul
A Casa Sul, implantada em 2018 no CIC Jabaquara, desenvolveu uma expertise nas ações comunitárias realizadas tanto em 
comunidades, quanto em escolas e terminais de transporte público. Muito dessa natureza de ação, deveu-se ao fato de estar 
em um equipamento público com rígidas regras de funcionamento, dificuldade de acesso local e, sobretudo, às características 
de sua coordenadora, Maria Lucia – líder comunitária da comunidade da Vila Clara, envolvida desde sempre com movimentos 
sociais. Em 2020, com o fechamento do CIC durante a pandemia, o Bem Querer Mulher assumiu institucionalmente o caráter 
comunitário desse Polo de Atendimento encerrando as atividades de atendimento e sua ação passou a ser de engajamento, 
conscientização e orientação à mulheres vítimas de violência em parceria com diversas organizações sociais e públicas. 
O resultado dessa decisão pode ser verificado no volume, relevância e número de ações e mulheres impactadas.

Esse amadurecimento do Programa Bem Querer Mulher ao longo de mais de 15 anos de existência tem transformado vidas 
e seu trabalho e atuação de suas equipes comprovam isso, como poderemos ver a seguir.
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Casas BQM 2020

Ano de 2020
Atendimentos Totais

Atendimentos Sociais

Atendimentos Psicológicos

Atendimentos Jurídicos

Mulheres Atendidas

Crianças Atendidas

Ações Comunitárias/Palestras
Externas e Internas/Lives

Nº de participantes

Projetos

Nº de participantes

Encaminhamentos

Orientações

Articulações

Casa Leste
3.287

2.009

632

952

1962

54

33

3.340

2

40

2.005

460

23

Casa Oeste
580

240

320

20

260

72

40

1.887

1

26

21

667

99

Casa Sul
304

252

52

0

304

0

126

13.388

0

0

80

1.893

41

TOTAL
4.171

2.501

1.004

972

2.526

126

199

18.615

3

66

2.106

3.020

163
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Atendimentos BQM

* considerados apenas os serviços de 
atendimento oferecidos na Casa Bem Querer 
Mulher às vítimas de violência doméstica

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS

Casa Leste Casa Oeste Casa Sul TOTAL

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000
0

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000
0
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3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500
0

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500
0

1.000

800

1.500

1.000

500
0

1.000

800

1.500

1.000

500
0

Atendimentos Sociais

Atendimentos Jurídicos

Atendimentos Psicológicos

Casa Leste Casa Oeste Casa Sul TOTAL

Casa Leste Casa Oeste Casa Sul TOTAL

Casa Leste Casa Oeste Casa Sul TOTAL

Casa Leste Casa Oeste Casa Sul TOTAL

Mulheres atendidas

Crianças atendidas

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000
500

0

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000
500

0

1.200

1.000

800

600

400
200

0

1.200

1.000

800

600

400
200

0
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0

500 500

50 100 150 200

1.000 1.000 1.5001.500 2.5002.0002.000 3.0002.500 3.500

Casa Leste Casa Leste

Casa Leste

Casa Oeste Casa Oeste

Casa Oeste

Casa Sul Casa Sul

Casa Sul

TOTAL
TOTAL

TOTAL

Encaminhamentos Orientações

Articulações
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► Rodas de conversa sobre a violência doméstica em Estações de Metrô e Terminais de Ônibus (28 rodas de conversas 
para mais de 1.200 pessoas).

► Orientações sobre a violência doméstica, como proceder em caso de ajuda e encaminhamentos (mais de 3.000).
 

► Palestras em comunidades, associações, empresas e órgãos públicos, via on line ou presencial (mais de 18.000 pessoas 
impactadas).

► Projeto de Qualificação Profissional e Humana para as mulheres vítimas de violência doméstica, atendidas pelas Casas 
Bem Querer Mulher com um resultado de 70% das participantes gerando renda para a sua família.

 
► Ações comunitárias em prol de ajudar as vítimas de violência doméstica em situação de vulnerabilidade durante 
a pandemia do COVID – 19 (mais de 500 famílias atendidas).

► Articulações com empresas, área da saúde, órgãos públicos e pessoas físicas para o fortalecimento do Programa 
e parcerias (mais de 150 articulações realizadas). 

Ações e atividades extras 2020

Total de pessoas 
impactadas 
diretamente: 

mais de 21 mil
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Dentro das atividades que poderão apreciar logo a seguir através dos registros fotográficos, gostaríamos de descrever duas que foram 
iniciadas em 2020:

Trabalho realizado com os filhos das vítimas de violência doméstica atendidas pelas Casas:

Por entendermos que para haver um processo de fortalecimento e “cura” do núcleo familiar, teríamos que estendermos os atendimentos 
psicológicos também aos filhos das vítimas de violência doméstica, pois os impactos psicológicos acarretados em decorrência de viver 
em um ambiente violento e abusivo, comprometem o processo de seu desenvolvimento psíquico e cognitivo.

Para as crianças o atendimento é realizado de forma lúdica onde nas histórias contadas através do desenho, jogos, brinquedos e 
brincadeiras, acabam auxiliando na expressão das suas emoções, pois podem expandir seus sentimentos acumulados e ressignificar os 
eventos traumatizantes.

A brinquedoteca funciona como parte integrante do processo terapêutico para as crianças atendidas como também para oficinas de jogos e 
brincadeiras para os filhos que vão acompanhar suas mães nos atendimentos e/ou nos cursos específicos oferecidos pela Casa Bem Querer Mulher.

Já para os adolescentes e/ou jovens, a forma de atendimento varia. Na maioria dos casos acontece de forma individual. Mas também 
realizamos na Casa Oeste psicoterapia em grupo. Os jovens são escolhidos pelas psicólogas, após passarem por um processo de 
avaliação individual e são indicados para compor esse grupo que trata de situações trazidas por eles em comum, onde a mediadora 
procura facilitar a participação e interação de todos, de modo que eles possam verbalizar livremente seus pensamentos e emoções.

Dessa forma, tratamos de forma integral essa família, oferecendo condições para restabelecerem a qualidade da relação intrafamiliar.

Psicologia - Práticas Integradas:

Para as vítimas atendidas pelas Casas Leste e Oeste, oferecemos além do apoio social, psicológico e jurídico outros serviços para 
auxiliar no alívio de suas “dores” e na reconstrução do seu equilíbrio emocional e autoestima. 

Atividades como: Acupuntura, Terapia Ocupacional, Reiki, Constelação Familiar entre outras, costuma ser inserido como uma 
extensão do seu tratamento fazendo com que aumente as possibilidades pela busca incessante do restabelecimento de sua 
dignidade, autonomia e da reconstrução de sua vida. 

Atividades desenvolvidas pelas Casas BQM 2020
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Casa Leste

Campanha de orientação para as mulheres 
vítimas de violência doméstica durante 

a pandemia – pedido de ajuda.

Ação de Estética Bucal para as mulheres vítimas de violência.
Obs: ação realizada antes da pandemia

Visita da jornalista e roteirista Amanda Reginato.
Obs: ação realizada antes da pandemia
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Visita da Regiane Fernandes 
do Fundo Social 

de São Paulo para trazer parcerias 
para o projeto.

Joseane Bernardes – 
Coordenadora da Casa Leste.

Participação da coordenadora da Casa BQM Leste no 
seriado Bom dia, Verônica (sobre a violência contra a 

mulher) da Netflix, comentando algumas cenas e sobre 
o sentimento das mulheres em relação as situações 

relatadas na série .
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 Em 2020 foram implantados os serviços de: Acupuntura e 
Terapia Ocupacional para as Mulheres atendidas na Casa.

Projeto Social Beauty para elevar 
a autoestima das mulheres vítimas 

de violência doméstica.
Obs: ação realizada antes da pandemia

“Ação Social REGINA” na Comunidade Evangélica  Restauração em Cristo - Itaquera. 
A Ação  teve a participação de vários  parceiros, como: Mary Kay , Massagistas Corporal, Teste 

de  Visão , Uni Drummond, Cabelereiros Fem/Masc, Hinode.
Obs: ação realizada antes da pandemia

Ação HINODE - Incentivo a independência financeira 
e empoderamento feminino com cuidados de 
beleza e elevação da autoestima para as mulheres 
atendidas da Casa BQM Leste. 
Obs: ação realizada antes da pandemia
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Casa Oeste 

Em 24/07 foi inaugurada mais uma Casa Bem Querer Mulher. Localizada na Zona Oeste e viabilizada pela The Caring Family Foundation.

Entre os dias 14 a 16/07 foi realizada uma formação para a equipe selecionada com o objetivo de capacitá-la para atuar como uma equipe 
multidisciplinar nos atendimentos da Casa.
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Inauguração da Casa 
Bem Querer Mulher Oeste. 

Articulações realizadas nas Comunidades: Paraisópolis (esquerda) 
e Jardim Colombo (a direita) para divulgação do Programa e encaminhamentos de mulheres vítimas de 

violência doméstica para atendimento na Casa. 

Articulação com a OAB Butantã para 
atendimento jurídico as mulheres 

atendidas pela Casa.

Ação no evento Emprega Comunidades em 
Paraisópolis para a divulgação da Casa BQM Oeste 

– entrega de material de divulgação.



17

RELATÓRIO 
de 

atividades

2020
RELATÓRIO 

de 
atividades

2020
Relatório de Atividades 2

020

Palestra sobre Reiki e suas técnicas com a voluntária 
Célia Ricardo. 

Formação continuada 
para a equipe 

da Casa BQM Oeste 
sobre projetos sociais.

Palestra sobre os 14 anos da Lei Maria da Penha na Comunidade do 
Jd Colombo (a esquerda) e Paraisópolis (a direita) para divulgação da Casa e orientações 

as mulheres sobre a violência doméstica.
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Articulações para estabelecer 
parceria para curso de 

manicure e também 
para aulas voluntárias de 

meditação para as mulheres.

Roda de conversa com 
a equipe do SMSE (Serviço 

de Medidas Socioeducativas 
da Vila Andrade) que 

realizou uma orientação 
para os responsáveis dos 

adolescentes sobre os 
serviços da casa e sobre 

a violência doméstica.

Ação no Terminal Jabaquara, 
com rodas de conversa  

sobre a violência doméstica 
e orientações as mulheres.

Palestra reflexiva sobre a violência 
doméstica em parceria com 

a Delegacia da Mulher 
de Embu das Artes. 

As mulheres vítimas de violência  
doméstica que vão a Delegacia, 

recebem o primeiro acolhimento pela 
Casa BQM e encaminhamentos para 
atendimentos psicológicos e jurídico. 
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Participação ativa na Live do instituto Ela. O evento contou com profissionais na área de 
educação que são referências nacionais. A Coordenadora da Casa BQM Oeste - Tatiana Costa 
fez uma participação no Fórum on line com o tema central da violência contra mulher no Brasil, 
relatando o trabalho desempenhado pelo Projeto Bem Querer Mulher  no combate a Violência 

contra a Mulher.    

Espaço da brinquedoteca para 
o atendimento das crianças, filhos das 

mulheres vítimas de violência doméstica, 
atendidas pelo Programa 

Bem Querer Mulher.    
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Tatiana Costa Coordenadora da Casa 
Bem Querer Mulher Oeste.

Projeto de Qualificação Profissional e Humana a mulheres vítimas de violência doméstica atendidas 
pelas Casas BQM.

O objetivo principal do projeto é de qualificar mulheres atendidas pelo Programa para oportunizar a independência 
financeira, autonomia, empregabilidade e melhoria das condições intrafamiliares, principais fatores que, se não trabalhados, 
desenvolvidos e aplicados, podem mantê-las no ciclo de violência.

O curso foi realizado no período entre 27/08 a 17/12/2020. 

Durante as aulas da capacitação humana as participantes puderam resgatar sua autoestima e sua identidade, fortalecer 
seus laços de família e redescobrirem suas potencialidades para enfrentarem o mercado de trabalho juntamente com outras 
candidatadas.  Aprenderam através de jogos sobre a educação financeira (controle de seus gastos e economia), a se 
expressarem com maior facilidade e de uma forma adequada (verbal e escrita). Confeccionaram seus currículos e puderam 
exercitar através de simulações, uma entrevista de emprego. Elas realizaram suas próprias apresentações colocando as suas 
características pessoais e profissionais, o que o curso representou para elas e como chegaram ao curso e como estavam 
saindo dele. Prepararam-se para realizarem uma apresentação desses conteúdos apreendidos a uma banca avaliadora.

Equipe da Casa Bem Querer 
Mulher Oeste.

Fotos de algumas atividades do módulo sobre a qualificação humana: 
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Ao final do curso já tínhamos 70% das mulheres gerando uma renda familiar com aquilo que puderam 
absorver nos cursos oferecidos de capacitação técnica e agora, ajudam as suas famílias. 

Fotos de algumas atividades do módulo sobre a capacitação técnica:

O eixo da capacitação técnica específica tem como objetivos o conhecimento e domínio das habilidades e técnicas de cada uma 
das áreas de qualificação escolhida pelas participantes, tanto no que se refere aos conteúdos técnicos e teóricos quanto ao manuseio 
prático das atividades. A formação foi realizada por parceiros e nos locais de atuação de cada função. As participantes se inscreveram 
nos cursos de suas preferências e puderam agregar vários conhecimentos. 

Os cursos oferecidos foram:

- Curso de Atendimento a cliente e técnicas de venda: Alessandra Plumari Proprietária da marca BIOTWO e Wagner Lima;
- Curso de Ecolavagem Automotiva: MEITROOPERS: Waldeir Santana; 
- Curso de Gastronomia Básica: Chef João Alcântara e Chef Rodolfo de Santis - Restaurante Bodega La Barra e PAC
 Pão de Queijo Moema; 
- Curso de Limpeza Empresarial: Grupo VeraLana: Vera Lana, Charles Jesus e Cícero Souza; 
- Curso de Manicure: Juliana Souza Pires - Espaço Bela Morumbi e Simone Zagallo - Espaço Simone Zagallo.    
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Casa Sul

Curso de yoga BQM – Centro 
Paraolímpico Brasileiro. 

Obs: ação realizada antes da pandemia

Em fevereiro, ação itinerante no Terminal Jabaquara, com o tema sobre 
assédio sexual e moral – sensibilização para o Carnaval.

Obs: ação realizada antes da pandemia

Ação itinerante no 
Céu Caminho do Mar.

Obs: ação realizada antes da pandemia

Maria Lucia da Silva 
coordenadora da Casa Sul.
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Posse em janeiro do Conselho Municipal de Políticas Públicas para 
às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em São Paulo. 

A coordenadora da Casa Bem Querer Mulher Sul é a conselheira 
e representa a regional.w 

Ação itinerante no Metrô Brás, com o tema sobre assédio sexual 
e moral – sensibilização para o Carnaval.

Obs: ação realizada antes da pandemia

Ação itinerante na aldeia indígena de Parelheiros com a campanha do Janeiro branco que se refere 
à saúde mental das mulheres e com empreendedorismo social.

Obs: ação realizada antes do uso obrigatório de máscaras
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Em março - Encontro com os participantes do Fórum sobre Masculinidade e Grupos de 
Reflexão aos homens autores de violência, com discussões para a implantação de um grupo 

de atendimento a masculinidade no Jabaquara.
Obs: ação realizada antes do uso obrigatório de máscaras

Projeto Bem Querer Meninas Escola que protege na Escola Maria Augusta, foram 8 rodas de conversa para 272 
adolescentes sobre  Educação Emocional , com o objetivo de empoderamento das Meninas e sensibilização 

dos Meninos na questão de gênero e a masculinidade e atender as adolescentes que necessitam.
Obs: ação realizada antes do uso obrigatório de máscaras

Em março, ação itinerante no Clube Escola da Vila Guarany, com apoio do Jornal Jabaquara, Forma feitas 
várias orientações, encaminhamentos, inclusão em cursos profissionalizantes, rodas de conversas, entrega 

de material informativo sobre a Lei Maria da Penha e empreendedorismo social.
Obs: ação realizada antes do uso obrigatório de máscaras
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Live em junho, onde a 
coordenadora da Casa BQM 

Sul participou, falando sobre o 
aumento de casos de violência 
domestica e familiar durante a 

pandemia e alertando para todos 
os tipos de violência.

Ação itinerante na com a Cruz 
Vermelha , UBS Americanópolis 
, PAVS, Lideranças , Associação 

Esportiva Social Travessa , CIC , Bem 
Comunidade Americanópolis, em 

parceria Querer Mulher e Associação 
Comunidade Ativa de Vila Clara , 

entrega de Kits de higiene pessoal 
e máscaras.

Ação em agosto, na Comunidade Beira Rio, onde aconteceu um incêndio e foram destruídos 21 
barracos das famílias que ali moravam. Atendemos 39 mulheres no serviço social. Agentes Bem Querer 
Mulher e as Lideranças, ofereceram suporte de abrigo, alimentos, segunda via de documentos , entrega 

de roupas e atendimento as mulheres que sofreram com a destruição de suas moradias.
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Ação realizada pela Casa BQM Sul para a população carente de Vila Clara em setembro, 
juntamente com os voluntários da GCM e Porto Seguro.

 Entrega de Cestas básicas, cloro, sabonete líquido para as famílias carentes de 
Americanópolis. Foram entregues também, folhetos de orientações sobre á violência 

domestica e a rede de apoio.
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Ação conjunta com a Associação na Comunidade Vila Clara em novembro.
com o objetivo de orientar as mulheres  vítimas de violência doméstica e reduzir os casos.
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Projeto Se Liga Moçada 2020             

http://seligamocada.com.br/
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O projeto Se Liga Moçada em parceria com o CIEE, tem como objetivo principal contribuir para a prevenção da violência de gênero e 
intrafamiliar, formando jovens que se relacionem com igualdade e respeito, e sejam capazes de enfrentar o problema no seu entorno e no 
dia a dia.

No ano de 2020 os encontros foram realizados de forma virtual, pudemos abranger todas as Gerências, Assistentes Sociais,  Líderes de 
Aprendizagem, Instrutores e jovens do Programa Aprendiz Legal  de todo o Brasil . 
A forma que escolhemos para sensibilizá-los foi através da criação de uma série com o tema central sobre violência produzida e com 
atores profissionais intitulada: “A História da Dalva e Davi” – um relacionamento entre dois jovens  namorados.  

Links de acesso aos vídeos produzidos: 
Episódio 1: https://youtu.be/I6poEHm2vuQ  e 
Episódio 2: https://youtu.be/HKHOwndUrfU

Também utilizamos as redes sociais (face e instagram) para a divulgação de pequenas pílulas de sensibilização realizadas por 
especialistas neste assunto, para que os jovens pudessem assistir antes dos encontros acontecerem. Criamos um site do Projeto Se 
Liga Moçada para que as pessoas que quisessem pedir ajuda pudessem fazer através dos contatos divulgados por ele. 
Ao final, aplicamos uma avaliação para que pudessem nos dar feedbacks de suas percepções e dos aprendizes sobre a aplicação 
do projeto este ano, seus desdobramentos, os trabalhos que foram realizados com os aprendizes pós as Lives e também ouvir suas 
sugestões quanto a 2021.
A seguir veremos os números alcançados neste ano pelo Projeto Se Liga Moçada e também os percentuais da compilação dessa 
avaliação:

11.507

8.226

20.472

11.507

8.226

20.472

46.915

30.007

76.922

109

75

184

5.024

2.740

7.764

LIVES 1

LIVES 2

TOTAL GERAL

Participantes
ao vivo

Números de 
Inscritos no canalVisualizações Não curtidasCurtidasLIVES

https://youtu.be/I6poEHm2vuQ
https://youtu.be/HKHOwndUrfU
https://www.youtube.com/watch?v=I6poEHm2vuQ&ab_channel=ProjetoSeLigaMo%C3%A7ada
https://www.youtube.com/watch?v=HKHOwndUrfU&ab_channel=ProjetoSeLigaMo%C3%A7ada
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Avaliação realizada pelos instrutores após o término do Projeto: 

1. Qual sua opinião sobre a abordagem e metodologia utilizada nos encontros?

2. Na sua percepção, quais dos temas abordados causaram mais impacto para os aprendizes?

Excelente para o jovem

87%

0,8%
12,2%

Boa mas poderia ser melhor
Regular
Outros:

-- 270 (76,5%)

-- 157 (44,5%)

-- 91 (25,8%)

-- 89 (25,2%)

-- 78 (22,1%)

-- 5 (1,4%)

0 100 200 300

Formas de violência (física, 
psicológica)

O ciclo da violência

Denúncia e medidas protetivas

Rede de apoio a mulher vítima de  
violência

Ressocialização do autor de 
violência

Denúncia e medidas protetivas
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3. Como foi o trabalho com os jovens após as LIVES? Qual a repercussão que isso causou nos jovens? 

“Debates muito proveitosos 
ao longo das semanas, 
uma vez que os jovens 
encontram no cotidiano 

situações que remetem aos 
temas trabalhos nas lives”.

“Abordamos sobre o 
assunto, buscando avaliar 
o impacto sober o jovem, 
estimulando novas trocas, 
e trazendo conscientização 
sobre o tema nos tempos 

atuais. Também realizei um 
formulário questionando 
sobre suas impressões”.

“É sempre desafiador 
trabalhar com temas que 
causam algum impacto. 
No entanto, os jovens se 

posicionam bem acerca dos 
debates e, se mostram cientes 
da importância de se trabalhar 
esses contextos no dia a dia”.

“Éles trouxeram essas questões 
após as LIVES e muitas vezes 

mesmo trabalhando outros 
temas eles conseguiram 

associar e fazer links com o 
que foi aprendido relatado nos 
vídeos do Se Liga Moçada”.

“Reconhecerem a importân-
cia de debater o tema sobre 
violência contra a mulher e 
de estar atentos a sinais e 

tomar providências diante de 
um relacionamento abusivo”.

“Muitos jovens se mostraram 
supresos ao reconhecer em 

atitudes vistas como “comuns 
em seu dia a dia”atos de 
violência, principalmente 

a psicológica”.

“Conseguimos direcionar casos para atendimento 
social/psicológico, pois alguns jovens se 

identificaram com os ciclos e pediram suporte. 
E de forma geral, conseguimos realizar discussões 

sobre o tema, relatando principalmente como 
é difícil assistir o ciclo de violência dentro 

da família”.

“Despertou neles uma vontade 
de ajudar as pessoas que 

são vítimas destas situações, 
percebem que tais situações 
acontecem estão mais perto 
deles do que imaginavam”.

“Identifiquei muitos casos 
presentes na turma, após as 
lives, houve necessidade de 
compartilhar as vivências 

e acolher. Inclusive um 
dos casos (presentes 

na família) mãe e filha 
(primas da aprendiz) foram 

assassinadas”.

“Muitos puderam relatar casos em 
que a violência doméstica ocorreu 
na própria família, até mesmo mui-
tas jovens também relataram casos 
em que sofriam violência mas não 
percebiam. Os meninos mostraram 

repulsa no comportamento do 
David e repudiaram qualquer 

tipo de violência. Acredito que o 
conteúdo foi muito bem colocado, 
abordado e transmitido, foi de fácil 
percepção, e os atores deram um 
show. Parabéns pela iniciativa”.

“Muitos jovens (meninos e 
meninas) se reconheceram 
enquanto pessoas toxicas 

em algum momento”.

“Eles ficaram muito 
impactados com o que foi 

aboradado, disseram que abriu 
a percepção sobre isso 
e aprenderam muito”.

“Após as lives, fizemos discussões sobre 
o tema.Os jovens foram convidados a 

compartilhar seu ponto de vista e quais os 
sentimentos foram despertados no decorrer 
do evento. A repercussão foi muito positiva 

no que se refere ao posiocionamento e 
criticidade dos aprendizes diante do que eles 

percebem sobre a violência de gênero”.

“Após os encontros virtuais realizamos uma roda 
de conversa. Houve repercussão acalorada entre os 

aprendizes que emitiram opiniões repletas de posições 
visivelmente mais inclinadas a uma visão fortemente 

emocional sobre o tema, em detrimento da racionalidade 
necessária para um assunto tão delicado.

Trata-se, na minha opinião, de uma reação previsível, 
dada a situação de inexperiência que é própria da 

grande maioria do público alvo do projeto. Deve-se levar 
em consideração que tal  tema precisa ser trabalhado ao 
longo prazo para que seja mais efetivamente assimilado 

pelos jovens. De qualquer forma, toda e qualquer 
iniciativa de sensibilização e de conscientização para 
a questão é de indiscutível relevância e, nesse sentido, 
o Projeto “Se Liga Moçada”é, claramente, de extrema 

importância e precisa acontecer frequentemente”.
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4. Quais são as sugestões para o desenvolvimento do projeto Se Liga Moçada 2021?

Descreva sobre as suas sugestões na pergunta 4: 

5,40%

31,40%

43,90%

46,20%

48,20%

49%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Deixar com vocês uma proposta de atuação
com os aprendizes após os encontros

Desenvolver um encontro específico 
e extensivo  às famílias dos aprendizes

Aplicar uma pesquisa com os aprendizes sobre a sua 
percepção desse tema

Planejar proposta de multiplicação 
das informações com os aprendizes

Mais encontros para os instrutores

Outros

“Os jovens se sentem bem motivados a ouvir e participar, quando 
se tem pessoas diferentes tratando de assuntos importantes assim 
com eles, na minha opinião seria produtivo e bem aceito por eles. 

E se este encontro puder estender-se às suas famílias, acredito que 
será de grande valor para muitas pessoas que precisam conscienti-
zar-se sobre os tipos de violência que sofrem em seus lares e como 

fazer para saírem da situação, e mudar a vida de muitos, através 
desta oportunidade no Programa de Aprendizagem, até mesmo que 
agressores se conscientizem que é necessário mudar, para se ter 

um lar e uma família feliz”.

“Importante multiplicar 
para os contatos dos 

jovens. Ex: Fazer peças 
com eles, lives, algo que 
use as redes sociais”.

“Acredito que este momento pode se transformar
em algo contínuo, abrindo com a palestra
Informativo, continuando com o instrutor,

Pesquisas, envolver os familíares/comunidades 
e por fim, formação de multiplicadores. 
(Ps: Muito obrigada pela parceria!)”.

“O instrutor muitas vezes, é a primeira pessoa 
que o aprendiz tem coragem de se abrir sobre 

diversos conflitos que ele vive. Famílias em situação 
de vulnerabilidade precisam participar e receber 

informações para também ajudar seus filhos.
A multiplicação das informações recebidas, 

é fundamental para acabarmos com qualquer 
tipo de violência”.
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Click aqui para ver o relatório

5. Espaço para deixar alguma mensagem ao projeto

Acesso ao relatório Se Liga Moçada 2020: 
http://seligamocada.com.br/wp-content/uploads/2021/03/Relato%CC%81rio-Se-LigaMoc%CC%A7ada-2020.pdf

“Parabéns pelo trabalho 
maravilhoso que realizam, 
vocês fazem toda a dife-

rença na vida das pessoas 
isso é incrível”.

“Só tenho a agradecer, pois 
acredito que são iniciativas 

como esta que garantem 
que tenhamos uma sociedade 

cada dia mais justa 
e igualitária. Gratidão”.

“Gostaria de parabenizar a toda a equipe que 
desenvolveu esse Projeto. Acompanhei as minhas 

turmas nas lives e em todas as edições foi possível 
perceber engajamento, cuidado e amor dedicados ao 

evento. Acredito que muitos jovens conseguiram ampliar 
suas percepções a respeito de relacionamento abusivos. 

Gratidão por fazer parte disso!”.

“Agradeço pelos encontros e conhecimentos, me transformou 
profundamente, ao ponto de me tornar “a amiga referência no 

assunto” saber quais são as formas que posso ajudar, me tornou 
uma pessoa mais sensível, hoje sei como ajudar uma pessoa que 

sofre ou faz essas violências, e me pego muitas vezes pesquisando 
sobre o assunto, me inteirando para poder repassar”.

“Os jovens se sentiram muito valorizados 
em participar de um evento que envolvia 
pessoas de outras localidades. Os temas 

tratados por pessoas com alguma vivência 
mais específica na área foram enriquecedores. 

Sugiro que seja criado uma agenda 
permanente dessas ações”.

“Gostaria de dizer que esse Projeto 
é inspirador, eu participei com os jovens de 
todos que eu pude, fiz comentários, incitei 

meus jovens a comentar e prestarem atenção 
aos comentários, foi muito gratificante ver o 

resultado. Espero que nesse novo ano de 2021, 
nossa parceria só aumente. #gratidão”.

“Já participei presencialmente de uma atividade 
com vocês e foi maravilhoso ver aqueles jovens 
interagindo, perdendo a vergonha de falar sobre 

coisas que os machucou ou vem machucando e não 
conseguem se abrir. E o melhor, ver alguns jovens 

procurando ajuda. Continuem assim, faça pelo outro 
o que gostaria que fizesse por você. Parabéns à todos 

da equipe. Um forte abraço”.

“Continuem e multipliquem 
esse projeto maravilhoso 

e indispensável, levando-o 
a todos os lugares onde for 
possível. Nossa sociedade 

necessita desesperadamente 
disso”.

“Gratidão. Todos os aprendizes, sem 
exceção, relataram a importância de 
pararmos e obtermos informações 

sobre como produzir, a quem 
procurar e até mesmo identificar, 
antes que o problema se agrave”.

http://seligamocada.com.br/wp-content/uploads/2021/03/Relato%CC%81rio-Se-LigaMoc%CC%A7ada-2020.pdf
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Click aqui para ver o relatório

BQM na mídia 

O Bem Querer Mulher esteve presente na mídia em 2020. 
Seguem os links de algumas  publicadas:

AGEMT - PUC SP 
ONGS LUTAM PELA LIBERTATAÇÃO DE MULHERES DURANTE A QUARENTENA. 
O desafio de atender mulheres vítimas de violência ou em situação de vulnerabilidade cresce junto com o número 
de casos com a pandemia por Rafaela Correa de Freitas
23/06/2020 - 13h
http://agemt.pucsp.br/noticias/ongs-lutam-pela-libertacao-de-mulheres-durante-quarentena

DIÁRIO DO TRANSPORTE
EMTU distribui máscaras no Terminal Metropolitano do Jabaquara em São Paulo nesta quinta, 30
Publicado em: 30 de julho de 2020
https://diariodotransporte.com.br/2020/07/30/emtu-distribui-mascaras-no-terminal-metropolitano-do-jabaquara-em-sao-paulo-nesta-quinta-30/

EDITORA JUMA
Ações realizadas no terminal da EMTU/SP em comemoração ao aniversário da Lei Maria da Penha
07/08/2020
https://editorajuma.com.br/acoes-realizadas-no-terminal-da-emtu-sp-em-comemoracao-ao-aniversario-da-lei-maria-da-penha/

MAPA DAS FRANQUIAS.COM
ESPAÇOLASER LANÇA PROGRAMA INTERNO CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
No dia em que a Lei Maria da Penha completa 13 anos de sanção, a empresa anuncia iniciativa Mel Acolhe, que busca tornar o ambiente 
de trabalho mais seguro para as mais de 5.000 colaboradoras.
Publicado em 10 de agosto de 2020 Por Author Imprensa
https://mapadasfranquias.com.br/noticia/espacolaser-lanca-programa-interno-contra-a-violencia-domestica/

http://agemt.pucsp.br/noticias/ongs-lutam-pela-libertacao-de-mulheres-durante-quarentena
https://diariodotransporte.com.br/2020/07/30/emtu-distribui-mascaras-no-terminal-metropolitano-do-jabaquara-em-sao-paulo-nesta-quinta-30/
https://editorajuma.com.br/acoes-realizadas-no-terminal-da-emtu-sp-em-comemoracao-ao-aniversario-da-lei-maria-da-penha/
https://mapadasfranquias.com.br/author/adrianaduopo-com-br/
https://mapadasfranquias.com.br/noticia/espacolaser-lanca-programa-interno-contra-a-violencia-domestica/
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PORTAL CIEE
CIEE debate enfrentamento à violência contra a mulher
13 de agosto de 2020
https://portal.ciee.org.br/institucional/ciee-debate-enfrentamento-a-violencia-contra-a-mulher/

JORNAL ZONA SUL Terminal Jabaquara da EMTU terá evento de valorização à vida e contra a violência doméstica
Publicado em 2 de setembro de 2020
https://jornalzonasul.com.br/terminal-jabaquara-da-emtu-tera-evento-de-valorizacao-a-vida-e-contra-a-violencia-domestica/

ABC do ABC 
Terminal Jabaquara recebe ação pelo Dia Internacional da Não Violência Contra a Mulher
Data: 24/11/2020 11:26 / Autor: Redação / Fonte: EMTU/SP
https://www.abcdoabc.com.br/abc/noticia/terminal-jabaquara-recebe-acao-pelo-dia-internacional-nao-violencia-contra-mulher-112514

SAOPAULO.SP.GOV.BR
Campanha nos terminais Jabaquara e Diadema lembra o crescimento da violência doméstica
Ação quer sensibilizar os passageiros com orientação e encaminhamento a centros de atendimento
Qui, 10/12/2020 - 8h23 | Do Portal do Governo
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-seguranca-publica/campanha-nos-terminais-
jabaquara-e-diadema-lembra-o-crescimento-da-violencia-domestica/

https://portal.ciee.org.br/institucional/ciee-debate-enfrentamento-a-violencia-contra-a-mulher/
https://jornalzonasul.com.br/terminal-jabaquara-da-emtu-tera-evento-de-valorizacao-a-vida-e-contra-a-violencia-domestica/
https://www.abcdoabc.com.br/abc/noticia/terminal-jabaquara-recebe-acao-pelo-dia-internacional-nao-violencia-contra-mulher-112514
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-seguranca-publica/campanha-nos-terminais-jabaquara-e-diadema-lembra-o-crescimento-da-violencia-domestica/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-seguranca-publica/campanha-nos-terminais-jabaquara-e-diadema-lembra-o-crescimento-da-violencia-domestica/
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Depoimentos

Adriana Pires

Maria Izaires

“As pessoas que trabalham neste local nos atendem da melhor 
maneira possível.
 Quando eu precisei de ajuda, eu fui bem atendida.
E sempre quando eu preciso, procuro orientação para agir de 
maneira correta.Eu sou agradecida, por cada uma delas”.

Depoimento 

http://www.bemquerermulher.org.br/site/depoimento-de-adriana-pires-
atendimento-bem-querer-mulher/

http://www.bemquerermulher.org.br/site/depoimento-de-adriana-pires-atendimento-bem-querer-mulher/
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“Quando Cheguei na casa fui recebida com um atendimento 
maravilhoso, fui amparada tive todos as informações sobre meus 
direitos, e  encaminharam para todos os setores para resolver 
minha situação.
As meninas foram atenciosas, educadas eu recebi uma atenção 
que nunca tinha recebido.
Fico grata pela atenção das meninas da casa”.

“Deus abençoe pelo lindo trabalho, tem muitas mulheres como 
eu precisando de anjos como vocês.
Estou arrancando de mim todos os rótulos negativos que o 
homem que diz que me ama colocou em mim e no meu filho, me 
diminuindo, me menosprezando, deixando meu filho deprimido 
e me fazendo acreditar que eu sou o problema e que tenho uma 
parcela de culpa no comportamento dele.
Agradeço do fundo do meu coração, pela oportunidade única 
e sem custo nenhum de me resgatar do fundo do poço em que 
eu estava e cada vez que me encontro com vocês me sinto mais 
fortificada”.

Talita Prates Bezerra

Helenice de Olinda



38

RELATÓRIO 
de 

atividades

2020
RELATÓRIO 

de 
atividades

2020
Relatório de Atividades 2

020
Agradecimentos especiais

Agradecemos as organizações que apoiaram financeiramente com doações recorrentes ao Bem Querer Mulher, permitindo a manutenção 
do Programa em 2020.  
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À Ana Maria Braga, Embaixadora e 
apoiadora fixa, nosso MUITO OBRIGADO!
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A The Caring Family Foundation e à Lu Rodrigues, embaixadora da Casa BQM Oeste, por nos 
ajudarem a fazer esse sonho virar realidade em 2020, assim como todas as pessoas e empresas que 
participaram da construção desta nova unidade:

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

Além da Mídia Comunicação Visual e Gráfica
Ana Luisa Guimarães

André Pedrotti
Anne Caroline Wilians

Associação Beneficente Lar do Caminho
Bruna Delgado Marchand
Bruna Gonçalves da Silva

Chris Ayrosa
CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola

Código Eventos
Corate Tintas
Corporassom

Decorlight Iluminação
Flávia Mendes
Isabel Franco
Jô Campos

Juliana Florinda de Souza Marinho
Laces & Hair

Lukscolor Tintas
Marta Livia
Midori Ney

O Empreiteiro
Sônia Regina Hess de Souza

Vera Lafer Cury
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contato@bemquerermulher.org.br
www.bemquerermulher.org.br
face: bemquerermulher / insta: @bemquerermulher

Realização:

Apoios:

Parceria e patrocínio:

Parceria técnica:

Auditoria:

Embaixadora: Contato:

http://www.bemquerermulher.org.br/site/
https://www.facebook.com/bemquerermulher
https://www.instagram.com/bemquerermulher/

