O primeiro beneficiário do
Programa Providência

O primeiro beneficiário do programa providência Em 1998, bem no começo do Programa
Providência, o sapateiro Lourivaldo da Conceição, Louro para os íntimos, consertava sapatos
debaixo de uma árvore, numa comercial da Octogonal. Com o propósito de construir seu
quiosque e comprar algumas ferramentas, conseguiu um empréstimo inicial do Providência no
valor de R$500,00. Agora, fomos recebidos pelo Lourivaldo na Sapataria Louro, que nos contou
sua história após aquele empréstimo.
Oriundo da Bahia, aqui chegou em 1984. Com o ofício de sapateiro, estabeleceu-se debaixo de
uma árvore pelas imediações da Octogonal, que acabava de ser construída próxima ao
Cruzeiro. Em 1998, obteve o apoio do Providência, por meio do “agente de crédito” Renato
Botaro, então Diretor-Presidente da Instituição, que o ajudou com diversas operações de
microcrédito no período de 1998 a 2001. Com esse apoio, construiu o quiosque de alvenaria e
adquiriu as ferramentas necessárias ao desenvolvimento de seu trabalho de sapateiro. Assim
nasceu a “SAPATARIA LOURO”.
Ele nos contou, ainda, que naquela época estava solteiro e com grande disposição para
trabalhar.
Com os investimentos feitos, obteve segurança e solidez, passando, então, a atender seus
clientes em condições muito melhores. Daí para o casamento foi um pulo. Hoje tem duas filhas
estudantes e mora com elas e a esposa em Samambaia. Reside em casa própria, possui carro,
conta bancária de pessoa física e jurídica, além de cartão de crédito.
Ele é muito agradecido ao Programa Providência por tudo que lhe aconteceu. Conseguiu nesse
tempo cuidar bem de sua família e hoje almeja diversificar seu comércio com produtos da
linha de sapataria e afins.
Eis aí um dos casos de êxito da atuação de nossa Instituição, que vem provar que, mais que o
assistencialismo, é necessário levar ajuda às pessoas por meio de projetos sérios que as
tornem cidadãs, protagonistas de sua própria vida.

