
https://www.bemcomum.org.br/


A Associação Bem Comum é uma OSCIP que trabalha desde 2005 oferecendo processos 
educativos que tem como objetivo o desenvolvimento humano e integral dos indivíduos, por 
meio de ferramentas educacionais e espaços de aprendizagens significativas, com o intuito de 
inspirar o Bem Comum. Inspirar o Bem Comum é agir para apoiar pessoas, e também, enfrentar 
as injustiças e somar com atitudes que fortaleçam a equidade, a solidariedade e a vida digna, 
tendo em vista a garantia dos Direitos Humanos.

Acreditamos na força da empatia, do cuidar de si e do outro para mudar a realidade da própria 
vida e do mundo. Trabalhamos essa crença no sujeito vulnerável para que ele possa mudar sua 
própria realidade. 





D i s t r i b u i ç ã o  d e  A l i m e n t o s  +  L i m p e z a  +  H i g i e n e
p a r a  a s  c o m u n i d a d e s  d o e n t o r n o



Apoiar as famílias acompanhadas pela Bem Comum e a 

comunidade com cestas de emergência, entendendo que é 

necessário, em tempos de pandemia, garantir algum tipo 

de ajuda humanitária a quem não está sendo assistido 

pelo governo, se encontra desempregado e carece de 

apoio para garantir o sustento mínimo em sua residência.   



que acompanhamos durante o ano de 2020, apresentam um 

perfil semelhante aos que hoje sofrem, em todo o Brasil, com 

a fome devido a pandemia.

Também foram marcados pelo desemprego e por

consequência, passaram a viver com uma escassez. A 

ausência de alimentação que se traduz em fome as crianças 

fora da escola, consumidas pelo ócio e sem merenda. 

Todos são moradores de comunidades, onde há falta de   

saneamento básico, altos índices de violência, pobreza e 

fome. Antes da pandemia, já viviam com muitas restrições, 

mas a crise sanitária deflagrou uma população frágil, que 

acabou por ver acentuar as mazelas sociais em seus lares. 





Uma vez, em posse do recurso, mobilizamos voluntários, 
adolescentes e alguns pais de crianças e adolescentes da Bem 
Comum.
Faremos as compras e montamos as cestas.
De maneira coletiva, selecionamos as famílias considerando o 
número de cestas que temos como disponibilizar.
Produzimos um ticket, uma espécie de vale cesta, onde consta o 
dia e horário em que a pessoa deve comparecer para a retirada.
Cuidamos de todos os protocolos de segurança para não haver 
filas, daí o horário marcado.
A distribuição é feita em espaço bastante arejado.
Um pequeno grupo de voluntários trabalha para que a entrega seja 
feita com rapidez.
Os dados dos beneficiados são checados para contabilidade.
Fazemos registro audiovisual para compartilhar com os doadores 
nas redes social, como forma de prestação de contas a sociedad.e



* Irmã Dulce 

* Capela do Socorro 

* Cocaia

Abecal

Aldeias Infantis Rio Bonito

Casa Limiar

Casa Elohim









https://www.facebook.com/bemcomum
https://www.facebook.com/bemcomum
https://www.instagram.com/bemcomum/
https://www.instagram.com/bemcomum/
https://twitter.com/bemcomumong/
https://twitter.com/bemcomumong/


250

MESES
CUSTO 

UNITÁRIO
abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 TOTAL GERAL

CESTA BÁSICA R$ 140 R$ 35.000 R$ 35.000 R$ 35.000 R$ 35.000 R$ 35.000 R$ 35.000 R$ 35.000 R$ 35.000 R$ 35.000 R$ 315.000

KIT INDIVIDUAL 

(MÁSCARA & 

ÁLCOOL)

R$ 16 R$ 4.000 R$ 4.000 R$ 4.000 R$ 4.000 R$ 4.000 R$ 4.000 R$ 4.000 R$ 4.000 R$ 4.000 R$ 36.000

CUSTO 

TRANSPORTE 

P/VOLUNTÁRIOS 

(12)

R$ 18 R$ 216 R$ 216 R$ 216 R$ 216 R$ 216 R$ 216 R$ 216 R$ 216 R$ 216 R$ 1.944

ALIMENTAÇÃO 

VOLUNTÁRIOS 

(12)

R$ 29 R$ 349 R$ 349 R$ 349 R$ 349 R$ 349 R$ 349 R$ 349 R$ 349 R$ 349 R$ 3.141

R$ 356.085
TOTAL GERAL 

PROJETO

Nº CESTAS BÁSICAS ENTREGUES/MÊS:Nº DE FAMÍLIAS CADASTRADAS: 500

CESTAS BÁSICA (alimentação & produtos de higiene)



https://www.bemcomum.org.br/cestas-de-emergencia/
https://www.bemcomum.org.br/cestas-de-emergencia/


https://www.instagram.com/p/CBTk4M4Hgso/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CBTk4M4Hgso/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CEKRW7MH_0S/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CEKRW7MH_0S/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CMxhSqmnW4l/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CMxhSqmnW4l/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CFaHPG_g3fN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CFaHPG_g3fN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CC9JPx7n3vd/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CC9JPx7n3vd/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CBjPkoDnNrS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CBjPkoDnNrS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CDb1hlSncFq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CDb1hlSncFq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CCv45LHnhf9/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CCv45LHnhf9/?utm_source=ig_web_copy_link


https://www.google.com/search?q=associa%C3%A7%C3%A3o+bem+comum&sxsrf=ALeKk01Q8EmYjlfcRwlwnviD_2VfKqMqtQ:1618402822197&source=hp&ei=Bt52YLL3CYO_5OUP0pyigAw&iflsig=AINFCbYAAAAAYHbsFo-wMPOVvfYy0Az6vXKK1uqKIM5L&oq=associa%C3%A7%C3%A3o+bem+comum&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEMcBEK8BMgIIADICCCYyAggmOgQIIxAnOgsIABCxAxDHARCjAjoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgUIABDJAzoFCAAQkgM6BggAEBYQHlDYBli3KGCTK2gAcAB4AIABhQGIAZYSkgEEMS4xOZgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiyksaq3P3vAhWDH7kGHVKOCMAQ4dUDCAc&uact=5
https://www.google.com/search?q=associa%C3%A7%C3%A3o+bem+comum&sxsrf=ALeKk01Q8EmYjlfcRwlwnviD_2VfKqMqtQ:1618402822197&source=hp&ei=Bt52YLL3CYO_5OUP0pyigAw&iflsig=AINFCbYAAAAAYHbsFo-wMPOVvfYy0Az6vXKK1uqKIM5L&oq=associa%C3%A7%C3%A3o+bem+comum&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEMcBEK8BMgIIADICCCYyAggmOgQIIxAnOgsIABCxAxDHARCjAjoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgUIABDJAzoFCAAQkgM6BggAEBYQHlDYBli3KGCTK2gAcAB4AIABhQGIAZYSkgEEMS4xOZgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiyksaq3P3vAhWDH7kGHVKOCMAQ4dUDCAc&uact=5

