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1. Apresentação 
 
 

O ano de 2004 foi marcado por importantes acontecimentos nos campos 
político, econômico e social. Nada obstante seus resultados positivos, as camadas 
mais pobres da população brasileira ainda continuam longe do nível de bem-estar 
desejado por todos aqueles que têm compromisso com a mudança do quadro 
endêmico de desigualdades e iniqüidades que denigrem e entristecem todos que 
conhecem a realidade do País. 

 
Sabe-se que os obstáculos para se alcançar esses resultados têm razões 

estruturais e conjunturais, razão por que para sua superação são exigidos esforço 
redobrado e participação ativa e corajosa dos cidadãos, homens e mulheres de bom 
coração. 

 
Nesse processo, os movimentos individuais e os desenvolvidos por entidades 

não-governamentais são importantíssimos para a complementação ou 
suplementação das ações de governo. 

 
É nesse contexto que se insere o PROGRAMA PROVIDÊNCIA DE 

ELEVAÇÃO DA RENDA FAMILIAR.  Seu mecanismo básico de apoio às famílias 
carentes, mediante a realização de operações de microcrédito para o 
desenvolvimento de atividades produtivas, é reconhecidamente um instrumento 
valioso para sua inserção no mundo dos negócios e no mercado de trabalho, 
particularmente porque se investe, ao mesmo tempo, na valorização desses 
empreendedores - via cursos de capacitação - e no escoamento de seus produtos – 
via auxílio na comercialização. 

 
Reconhecido o sucesso das ações do Programa Providência, cabe aqui 

registrar o agradecimento a todos que continuam participando desse projeto de vida, 
no papel de colaboradores, simpatizantes, parceiros, funcionários e voluntários.  
Igualmente, agradecemos à Cúria Metropolitana, que nos dá o apoio fundamental 
para o exercício de nossas atividades, inclusive com a cessão do espaço físico no 
qual atuamos e naquele onde estamos construindo a nossa Sede, voltada para o 
desenvolvimento pleno de nossas ações, em conjunto com as Obras de Assistência e 
Serviço Social da Arquidiocese de Brasília – OASSAB. 

 
Não poderíamos deixar de aproveitar este Relatório de Atividades de 2004 

para consignar nosso mais profundo agradecimento a D. Jesus Rocha, que exerceu 
de maneira amiga e participativa o cargo de Presidente de nosso Conselho de 
Administração por quase sete anos. Nomeado e já empossado Bispo de Oliveira 
(MG) queremos desejar a D. Jesus Rocha nossos votos de muitas felicidades e pleno 
êxito na nova missão para a qual foi designado, ao tempo em que elevamos nossas 
preces a Deus pedindo que derrame sobre ele suas bênçãos e graças para que 
continue semeando a paz, a humildade, a solidariedade e o amor.  
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2. Principais Aspectos Administrativos 
 

2.1. Quadro Funcional 
  

Atendimento na Sede 
 
O expediente de trabalho na Sede do Programa Providência continua sendo 

realizado pelo período de oito horas diárias, de segunda a sexta-feira, com a 
presença do Diretor-Presidente, do Gerente-Executivo, dos funcionários contratados  
(num total de doze pessoas) e de voluntários. 

 
As principais atividades ali desenvolvidas concentram-se no registro, 

acompanhamento e controle das operações de microcrédito, na elaboração de 
documentos formais dos correspondentes contratos, no atendimento aos 
interessados na obtenção do crédito, na supervisão dos trabalhos de campo 
realizados pelos agentes de microcrédito, no atendimento às demandas dos núcleos, 
nos contatos pessoais ou telefônicos com os tomadores do microcrédito, no 
relacionamento com os simpatizantes e colaboradores, bem assim com as entidades 
parceiras, entre outras ações. 

 
Diante do incremento de serviço, durante o exercício de 2004 foi contratado 

mais um funcionário, encerrando-se o exercício com o seguinte quadro de pessoal: 
01 Gerente-Executivo, 01 Analista de Crédito e Cobrança, 01 Auxiliar de 
Contabilidade, 03 Auxiliares de Crédito e Cobrança, 02 Auxiliares de Escritório e 04 
Atendentes de Crédito. 

 
Atendimento no Campo 

 
Os serviços realizados diretamente junto às comunidades são desenvolvidos 

no período das 08:00 às 17:00 h, em todos os dias úteis e, eventualmente, nos 
sábados e domingos ou feriados, quando da realização de eventos específicos. 

 
Os serviços de rotina referem-se principalmente aos contatos iniciais com as 

lideranças locais ou diretamente com os interessados nas operações de microcrédito, 
às reuniões de formalização dos contratos e liberação de recursos, às avaliações de 
desempenho dos mutuários, às cobranças do crédito atrasadas e outras atividades 
afins.  

 
 

2.2 Voluntários 
 

Indispensável continua sendo a participação dos voluntários que apóiam os 
trabalhos desenvolvidos pelo Programa Providência. 

 
Atualmente, conta-se com o concurso de 20 voluntários, aí incluídos os 

membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, bem assim todos 
aqueles que desenvolvem suas atividades na Sede ou diretamente junto aos núcleos 
de atendimento. 



 

 
5

 
 

2.3 Simpatizantes e Colaboradores 
    

O número de simpatizantes e 
colaboradores do Programa Provi-
dência chegou a 685, em 2004. O 
valor médio mensal de suas contri-
buições girou em torno de R$ 
6.600,00, no exercício, totalizando R$ 
72.021,42 em doações recebidas. 

 
Com vistas a ampliar o número 

desses membros, foi iniciado 
processo de remessa de corres-
pondência àqueles que, de uma 
forma ou de outra, deixaram de 
participar do Programa, ou para 
pessoas que foram sensibilizadas 
com as notícias divulgadas ou com os 
contatos feitos pelos atuais simpati-
zantes e colaboradores. 

  
Além de ser importante para o prosseguimento das atividades do Programa 

Providência, no que toca aos aspectos financeiros, a participação ativa e crescente 
dos simpatizantes e colaboradores tem sido fundamental para se manter viva e cada 
vez mais desafiadora a busca do cumprimento da missão, do atingimento dos 
objetivos e da superação das metas traçadas em prol da melhoria das condições de 
vida dos beneficiários da nossa atuação, cristalizada na obtenção de maior nível de 
renda familiar, de melhor aproveitamento da capacidade empreendedora e maior grau 
de ocupação da mão-de-obra da camada mais carente da população, bem assim na 
maior integração familiar com os movimentos criados pela sinergia das ações 
desenvolvidas pelo Programa.  

 
    
2.4 Consultoria e Contabilidade 
 

A fim de dar maior abrangência às ações desenvolvidas pelo Programa 
Providência, contou-se com os trabalhos da IT Consultoria, em particular nos 
trabalhos de organização de eventos, elaboração de estudos e atividades afins. O 
contrato vencido em abril de 2004, no valor de R$ 2.500,00, foi renovado por mais um 
ano, pelo valor de R$ 1.700,00. A remuneração por esse serviço tem origem em 
recursos do convênio DIDES 2000/02, firmado com o Banco de Brasília – BRB. 

 
Quanto aos serviços de assistência contábil, foi mantido o contrato com o 

escritório Lafayette Contabilidade S/C.  
 

DOAÇÕES - 2004 

   

MÊS COLABORADORES SIMPATIZANTES 

Janeiro               750,00                  7 099,13  

Fevereiro               300,00                  4 282,25  

Março               880,00                  5 459,13  

Abril           1 060,00               12 417,25  

Maio               390,00                  4 794,25  

Junho               350,00                  3 422,35  

Julho               920,00                  5 027,00  

Agosto               630,00                  4 827,25  

Setembro           1 030,00                  7 032,60  

Outubro           1 337,60               12 502,61  

Novembro               430,00                  3 662,60  

Dezembro               260,00                  1 495,00  

TOTAL  R$    8 337,60   R$       72 021,42  
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3. Operações de Microcrédito 
    Operações realizadas 

Foram realizadas, durante o 
exercício de 2004, nada menos que 
3.589 operações de microcrédito, o que 
representou liberação de recursos da 
ordem de R$ 1.545 mil, abrangendo 
trinta e cinco localidades do Distrito 
Federal e Entorno, beneficiando um total 
de 100 núcleos, com 2.536 grupos e 
1.053 atendimentos individuais – estes, 
concentrados na Estrutural, por força da 
peculiaridade histórica da comunidade. 

 
      Beneficiários do microcrédito 

 

 

 

 

 
 

Destaque-se no gráfico e tabela expostos a forte participação das mulheres 
como beneficiárias das ações do Programa Providência - nada menos que 68% das 
operações de microcrédito foram destinadas às mulheres – contra a presença de 32% 
de homens. 

 
Este fato, aliás, corrobora a tendência universal da inserção feminina no 

mercado de trabalho, tanto na busca da complementação da renda familiar 
(principalmente nas camadas mais pobres da população), quanto na luta pela sua 
independência financeira (em especial, pela fragilidade atual das relações 
matrimoniais e a necessidade de prover recursos para melhores condições de vida de 
seus filhos). A esses dois aspectos há que se agregar também a denotada e 
crescente vontade das mulheres de assimilar novos e maiores conhecimentos para 
enfrentar o mercado de trabalho ou o mundo dos negócios.  

 

                               Operações realizadas  

    

Período Individuais Grupos Total 

1998 a 2002                417         5 826         6 243  

2003                670         2 153         2 823  

2004             1 053         2 536         3 589  

Totais             2 140        10 515        12 655  

Mulheres tomadoras de microcrédito 
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Por outro lado, no que tange ao 
direcionamento das operações de 
microcrédito, cabe destacar as 
atividades do comércio, que 
demandaram quase a metade(47%) 
de todo o valor liberado no ano, 
seguidas dos financiamentos à 
produção(29%) e serviços(22%). Por 
se tratar de ações concentradas em 
zonas urbanas, é mínima a demanda por recursos voltados para atividades 
rurais(2%).   

 
 
Da mesma forma, é relevante 

mencionar a destinação das 
operações, por finalidade – a procura 
por recursos para capital de giro 
somou 87%, restando apenas 13% 
para o capital fixo (8%) e investimento 
(5%).  Por fim, merece citação especial 
a assistência prestada pelo Programa 
a artesãos de rua, não só por meio das 
operações de microcrédito, mas, também, com o envolvimento mais abrangente de 
temas relacionados à reciclagem, cidadania e solidariedade. 

               
 
 
 
Com o valor dos créditos 

concedidos no exercício de 2004, 
o total de todas as liberações do 
Programa Providência, desde o 
início de seu funcionamento, em 
1998, já superou a casa de R$ 
4.184 mil.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
8

-

1 000

2 000

3 000

4 000

2002 2003 2004 total

treinandostreinandos

 
O incremento de créditos concedidos 
no grupamento “Individuais”, de 2003 
para 2004 alcançou 85%. Quantos aos 
“Grupos”, no mesmo período, o 
acréscimo atingiu 39 %. 
 
 
 
 
3.1 Recuperação de Crédito 
 
 No transcorrer de 2004, ênfase especial foi dada à busca de recuperação dos 
créditos concedidos pelo Programa Providência.  Assim, foi estabelecido mecanismo 
de cobrança que consistiu em direcionar os trabalhos dos Agentes de Crédito para 
essa atividade, que envolve a procura dos inadimplentes em seus pontos de comércio 
e em suas residências, além do contato por via telefônica. 
 

Sob essa nova forma de atuar, decorridos trinta dias do vencimento da dívida e 
caso os Agentes de Crédito não tenham êxito em suas cobranças, são expedidas 
cartas cobrando os débitos e convidando os inadimplentes à renegociação.  Em não 
havendo o pagamento, os nomes dos devedores são então  encaminhados ao SPC. 
  
 Após exaustivo trabalho de levantamento de todos os inadimplentes para com 
o Programa Providência, desde os idos de 1998, e esgotados todos meios de 
tentativa de recuperação desses créditos, registramos os valores considerados de 
difícil recebimento, no valor de R$ 287.952,21, abrangendo 1.194 operações, na 
conta “Perdas com Tomadores”. 
 
 
 
 
 
 
4.  Capacitação 
 

Durante o exercício de 2004 
foram realizados sete cursos 
promovidos pelo SEBRAE, como 
forma de capacitar os beneficiários 
das operações de microcrédito, 
exigência esta fundamental para a 
melhoria das condições opera-
cionais, administrativas e finan-
ceiras dos mutuários do Programa 
Providência. 

 

 

Créditos concedidos -  Valores liberados 

Período Individuais Grupos Total 

1998 a 2002 228 376 1 400 824 1 629 200 

2003 306 162 704 609 1 010 771 

2004 566 869 977 866 1 544 735 

Totais 1 101 407 3 083 299 4 184 706 

Cursos realizados 
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                Curso de capacitação - SEBRAE  
 

Além dos eventos promovidos pelo 
SEBRAE, o Programa Providência 
realizou atividades informativas e 
capacitação com a participação da 
Agência Betinho de Desenvolvimento, da 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos 
e da Empresa Brasileira dos Correios e 
Telégrafos – ECT. 

Nada menos que 818 pessoas 
participaram desses encontros, que têm 
como finalidade agregar conhecimentos, 
orientações e informações capazes de 

serem aproveitados no desenvolvimento 
de suas atividades. 
 

5. Comercialização – Eventos 
 

Diante do reconhecimento de que a comercialização é uma das fases mais 
importantes do processo de concessão de microcrédito para a produção, o Programa 
Providência tem desenvolvido seus melhores esforços em prol da sustentabilidade 
dos canais de escoamento para os beneficiários dessas operações. 

Nessa linha de raciocínio, em atuação conjunta com diversas entidades que 
atuam em parceria com o Programa Providência, foram promovidos diversos eventos 
voltados para a exposição e comercialização de produtos em 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-  
-  
-  
-  
-  
-  

 
 
 
  

Centro de Treinamento – BRB -Congresso de 
Gerentes – comercialização de produtos 

Clube AABR “Betinho virou cidadão 
do mundo” 

Banco Central do Brasil – “Feira da 
Solidariedade” 

Banco do Brasil – Natal Brasileiro 
Dezembro de 2004 
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6. Relacionamentos Institucionais 
 

O Programa Providência continua cumprindo todos os requisitos legais para 
conservar a qualificação de Organização Civil de Interesse Público - OSCIP.  
Ademais, mantém o título de Membro da Cáritas Brasileira, que lhe foi outorgado em 
26 de outubro de 2001. Da mesma forma, continuam sendo cumpridos os requisitos 
para manutenção do registro como entidade de Assistência Social, do Conselho de 
Assistência Social do Distrito Federal, inscrição nº 417/2002, com validade até 
16.12.2007.  E também está registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.  
A propósito, estão sendo mantidos contatos com o Ministério do Trabalho com vistas 
a se modificar a legislação atual, para possibilitar às OSCIP, sem fins lucrativos, e 
que não remunerem seus dirigentes, a obter o Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social – CEBAS, o que possibilitaria ao Programa Providência ficar isento 
da contribuição previdenciária patronal.  Por fim, o Programa Providência continua se 
utilizando do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC, por meio de contrato firmado 
com o Clube de Diretores Lojistas - CDL.  É norma do Programa a consulta ao SPC, 
quando da análise de crédito para a concessão do microcrédito, bem assim a 
remessa do nome do inadimplente para inscrição nesse sistema cadastral.  

 
 

 

7. Convênios e Parcerias 
 

Fundamental continuou sendo a parceria firmada com o Banco de Brasília – 
BRB para o sucesso do Programa Providência no ano de 2004.  Sob o amparo do 
Termo de Parceria firmado em 2002 e encerrado ao final do ano passado, foram 
viabilizadas mais de 10.500 operações de microcrédito, que atingiram R$ 2.372 mil, 
fomentando negócios na área do comércio, indústria, artesanato, serviços e 
agricultura. 

 
Relatório final BRB/Providência 

 

DISCRIMINAÇÃO META RESULTADO % ALCANÇADO 

Microcrédito e capacitação  10.000 10.521 105,21% 

Grupos de fiança solidária  2.000 2.022 101,10% 

Núcleos de atendimento  100 100 100% 

Potenciais clientes para o Creditrabalho BRB  2.000 2.003 100,15% 

Potenciais clientes para o BRBSERVTODOS  1.000 1.000 100% 

Potenciais correntistas para o BRB  500 500 100% 
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De ressaltar que durante a vigência do Termo de Parceria BRB/Programa 
Providência foram capacitados mais de 3.700 tomadores de crédito, mediante 
participação em nada menos que 45 cursos ministrados pelo SEBRAE, parceiro 
importantíssimo na obtenção dos resultados positivos alcançados pelo Programa 
Providência, que tem como uma de suas metas melhor aparelhar os 
microempreendedores em todas as fases dos negócios por eles abraçados, 
agregando valor e qualidade aos seus produtos. 

 
Ademais das atividades tradicionalmente desenvolvidas pelo Programa 

Providência, foram iniciadas, a partir de julho de 2004, negociações com a Fundação 
Banco do Brasil – FBB, com vistas ao atendimento de demanda identificada em 
diversas comunidades carentes do Distrito Federal e Entorno, com destaque para as 
de Arapoangas e Buritis, na cidade de Planaltina-DF, em prol da alocação de 
recursos financeiros para investimento e custeio da Cooperativa e Associação ali 
constituídas, formadas por mulheres costureiras. Referidos recursos, a título de 
doação, serão aplicados na aquisição de máquinas de costura e outros 
equipamentos, além de matéria-prima que permitam àquelas entidades ampliarem e 
melhorarem sua capacidade produtiva e, por conseqüência, aumentarem o nível de 
renda dessas famílias. 

 
Em 26.04.04, foi firmado Termo de Parceria com a Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos para realização do Seminário Nacional de Enfrentamento à 
Violência Contra a Pessoa Idosa, no qual foi atribuída ao Programa Providência a 
organização administrativa do evento, que ocorreu nos dias 28 e 29 de abril, no 
auditório da ANATEL. Os anais desse Seminário foram impressos, resultando na 
edição de livro próprio, com tiragem de 3.500 exemplares. 

 
O sucesso alcançado na realização do Seminário antes mencionado fez com 

que aquela Secretaria voltasse a procurar o Programa Providência para assinatura de 
Convênio com vistas ao oferecimento de Cursos de Capacitação para a Cidadania, 
destinados a lideranças comunitárias e membros da sociedade civil, visando à sua 
qualificação na atenção e garantia dos direitos da pessoa idosa, com trinta horas de 
duração, ministrado em quatorze cidades – sendo treze capitais e uma no interior -, 
no período de janeiro a março de 2005.  O Convênio foi assinado em 20.12.04. 

 
Em 14.06.04, foi creditado em conta-corrente do Banco do Brasil, em nome do 

Programa Providência, a título de doação, a importância de R$ 183.463,65, 
proveniente da Associação dos Profissionais de Finanças Públicas do Distrito 
Federal. 

 
A propósito, merece registrar que a Associação, por iniciativa de seu 

Presidente, o Sr. Cincinato Rodrigues de Campos, diante do fato de estar ela 
praticamente sem funcionamento e com a maioria de seus membros já residindo fora 
de Brasília, propôs o encerramento legal de suas atividades e a transferência das 
suas disponibilidades para o Programa Providência. 
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Para tristeza de todos nós, que tão bem conhecíamos o espírito empreendedor 
e profundamente humano de Cincinato, ele veio a falecer.  E tal aconteceu 
justamente no dia em que o valor doado estava sendo formalmente transferido ao 
Programa Providência. 

 
Ao amigo Cincinato nossa saudade e a certeza de que junto ao Pai ele 

continua intercedendo por todos nós e, em particular, pela obra que ele ajudou a criar, 
o Programa Providência. 

 
De outra parte, a Cáritas Brasileira doou a quantia de R$ 20.000,00, valor 

este que deverá ser aplicado na realização de seminário voltado para aqueles que se 
dedicam a cuidar de pessoas idosas, a realizar-se no primeiro semestre de 2005. 

 
Outra ajuda, que nos sensibilizou a todos, foi a doação feita por Sua Santidade 

o Papa João Paulo II, por meio da Populorum Progressio, cuja sede é na Colômbia.  
Foram U$ 9.000,00, que muito nos ajudaram no pagamento de diversos projetos de 
infra-estrutura realizados para edificação de nossa futura Sede. 

 
Igualmente, merece citação o apoio que a Só Reparos vem nos 

proporcionando há algum tempo, por meio do patrocínio do “Clique Solidário”, 
localizado na página eletrônica do Programa Providência,  que nos rende R$ 1.000,00 
mensais.    

 
Da mesma forma, cabe registrar que a CTIS nos presenteou a impressão de 

nosso informativo “Sintonia” de nº 13, com 4.000 exemplares, e a Gráfica Executiva, 
que imprimiu 3.000 unidades da “Cartilha de Microcrédito BRB/Providência”, sem 
qualquer ônus para nossa Entidade. 

 
8. Construção da Sede 
  

Em busca de melhores condições operacionais, foi dado início às obras de 
construção da Sede do Programa Providência, que também abrigará a OASSAB – 
Obras de Assistência e Serviço Social da Arquidiocese de Brasília. 

 

O inicio da obra ocorreu em abril-maio de 
2004, com as escavações e a retirada da 
terra.  Em junho começaram efetivamente os 
trabalhos de fundações e infraestrutura.  A 
partir de agosto foi iniciada a fase de 
edificação propriamente dita.  Foram 
alocados, até 31.12.2004, R$ 325.951,75 na 
obra.   

 
O prédio contará com quatro pavimentos, 
composto de subsolo - que servirá de 
depósito e garagem -, o andar térreo - que se 

destinará a OASSAB, e o 1º e 2º pavimentos serão ocupados pelo Programa 
Providência.  No 1o pavimento ficarão concentradas as áreas destinadas às 
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atividades administrativas e operacionais do Programa, bem como sala de reuniões, 
capela e copa.  Ali também será construído apartamento destinado ao uso exclusivo 
da Mitra Arquidiocesana.  No 2º andar haverá salas destinadas a cursos e palestras e 
local para instalação de loja destinada a exposição e venda de produtos produzidos 
por tomadores de microcrédito. 

 

As obras tiveram ritmo intenso até novembro de 2004.  A partir daí, com o 
processo de esgotamento dos recursos disponíveis, a velocidade dos serviços teve 
que ser reduzida, permanecendo em trabalho somente o engenheiro, o mestre-de-
obra, dois pedreiros e três serventes. 

 
É importante ressaltar as diversas doações recebidas durante o exercício de 

2004, voltadas para a construção da Sede.  Entre elas podem ser citados os quase 
R$ 184.000,00 recebidos da Associação dos Profissionais de Finanças Públicas do 
Distrito Federal, os U$ 9.000,00 do Santo Padre, por meio da Populorum Progressio, 
os 21.000 tijolos do GDF, a escavação e a retirada da terra promovidas pela 
NOVACAP, 6.000 tijolos da Empresa Lajes 3 Irmãos, R$ 5.000,00 da General Motors. 
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9. Demonstrativos Contábeis 
 
 
 
9.1  BALANÇO PATRIMONIAL 

 
A T I V O 

 
ATIVO CIRCULANTE        955.183,14 
 Caixa            300,00 

Depósito Bancário a Vista                  18.102,53 
 Aplicações Financeiras            197.862,50 
 Empréstimos Individuais                    265.479,38 
 Empréstimos Solidários                    475.598,78 
 Provisão para Devedores Incertos                 ( 22.233,05)     
 Adiantamentos                   12.095,01 

Valores a Recuperar                7.977,99 
 
ATIVO PERMANENTE                       368.291,28 
 Bens e Direitos em Uso                 43.479,06 

Bens em Construção            344.176,49 
Bens e Direitos em Desuso                  100,00 
Depreciação Acumulada           (  19.464,27) 

 
 TOTAL  DO  ATIVO               1.323.474,42 
 
  
P A S S I V O 
   
PASSIVO CIRCULANTE                        213.921,98 
 Fornecedores                        167,31 

Obrigações Trabalhistas     8.847,78 
Obrigações Tributárias     1.669,78 
Outras Obrigações      7.599,97 
Valores a Apropriar              43.431,77 
Parcerias e Convênios a Executar                  152.205,37 

   
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS                 35.519,91 
      
PATRIMÔNIO LÍQUIDO               1.074.032,53 
 Patrimônio Social                        1.149.982,68 
 Fundo de Reservas               40.000,00 

Resultados         (  115.950,15) 
  
   
 TOTAL  DO  PASSIVO              1.323.474,42 
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9.2  COMPOSIÇÃO DO DEFICIT DO EXERCÍCIO 
 
 
RECEITA BRUTA OPERACIONAL                      563.106,47 
 

Receitas de Convênios e Parcerias   45.875,00  
Doações de Pessoa Física            112.779,36 
Doações de Pessoa Jurídica            226.465,78 
Receitas de Empréstimos Concedidos      121.899,78 
Receitas de Aplicações Financeiras   36.468,36 
Receitas Financeiras Diversas                  502,13 
Receitas Diversas     19.116,06 

 
 
DESPESAS  OPERACIONAIS               679.094,16 
 
 
DEFICIT DO EXERCÍCIO                115.987,69 

 
 
10. Considerações Finais 
 

É com muito orgulho e satisfação que a Diretoria Executiva apresenta esta 
Prestação de Contas do exercício de 2004. O PROGRAMA PROVIDÊNCIA completa 
sete anos de vida mostrando que suas ações, voltadas para tornar este mundo mais 
humano e solidário, por meio da ajuda efetiva, sem assistencialismo, a pessoas de 
baixa renda e que residem nas regiões mais deprimidas do Distrito Federal e seu 
Entorno, valem a pena. A cada ano que passa vemos o nosso PROVIDÊNCIA tornar-
se mais eficiente e eficaz naquele trabalho que se propôs a realizar, que é o de levar 
o microcrédito a pessoas de bem, honestas e trabalhadoras, que apenas precisam de 
uma pequena ajuda para que possam fazer com que suas famílias saiam da linha da 
miséria e que seus filhos tenham uma perspectiva melhor de vida. 
 

Os números são expressivos, pois nestes sete anos de existência realizamos 
12.655 operações de microcrédito, aplicamos R$ 4.184.706,00 em empréstimos, e 
capacitamos 3.711 tomadores de crédito. Sem dúvida, nossos parceiros são co-
responsáveis por este resultado, entre eles de forma destacada o Banco de Brasília, 
que ao injetar R$800 mil reais em nossa Entidade fez com que um número muito 
maior de pessoas fossem atendidas. 
 

O trabalho realizado pelo PROVIDÊNCIA, calcado na transparência e na 
imensa vontade de inserir nossos irmãos em uma melhor condição social, por meio 
da elevação de seus níveis de cidadania, está baseado e se sustenta na ajuda da 
Providência Divina,  na disponibilidade de nossos abnegados funcionários,  queridos 
voluntários e entidades parceiras.  
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Isto posto, submetemos ao Conselho Fiscal, ao Conselho de Administração e 
por seu intermédio à aprovação da Assembléia Geral esta Prestação de Contas de 
2004, nos termos dos artigos 22 e 27 do Estatuto. 
 
 

Brasília, 28 de fevereiro de 2005. 
 
 
 
 
 

Edson Murilo Escobar 
Diretor Presidente 
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Seminário Nacional de Enfrentamento à Violência 

Contra a Pessoa Idosa - Abril/2004 

Roda de negócios - Centro de Treinamento do BRB 

 

  

 

Evento realizado na Estrutural no Dia Mundial da 

Alimentação 16/10/04 

1º Seminário Interno – Agosto/2004 

Reunião informativa sobre a loja virtual - Outubro/2004 
Grupo de mulheres artesãs do município de 

Santarém/PA – Novembro/2004 
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Atendentes de crédito do Programa 

Providência, em Santarem/PA 

Capacitação SEBRAE - Gestão de Microcrédito - Paróquia Santíssimo Sacramento 

 

Alunos de Odontologia da Flopac participando do 

evento “Betinho virou cidadão do mundo” – 

Novembro/2004 - AABR 

Inicio das obras do Centro Social, nova sede do 

Programa Providência 

Instalação da 1ª laje do Centro Social 

 

  

Instalação da 2ª laje do Centro Social 
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Programa Providência recebe o Prêmio “S tella P rata 2004”, da Associação das M ulheres de

N egócios e Profissionais do D F

 
 

 
 

Festa dos Estados - Tomadoras de microcrédito 

apoiadas pelo Programa Providencia, expondo seus 

produtos 

VI Seminário Programa Providencia - Março/2004 
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Tomador de microcrédito do Programa Providencia 

com o  Certificado de Participação do VI Seminário 

Março/2004 

VI Seminário Programa Providencia - Março/2004 

 

  

Uma das exposições ocorridas nas agências do BRB no 

ano de 2004 Seminário Nacional de enfrentamento à violência 

contra a pessoa idosa. Abril/2004 

 

 

Confraternização do 

Programa Providência 

de 2004 


