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O ano de 2009 foi de grande 
significado estratégico para a 
vida do Programa Providência. 

A realização dos compromissos 
assumidos, alguns deles verdadeiros 
desafios, proporcionou à entidade 
mudança radical no seu modo de 
enfrentar o dia a dia, sobretudo e 
principalmente no que diz respeito 
à vida financeira. Passamos por dias 
difíceis e foi preciso muita garra, 
companheirismo, competência e 
discernimento. Olhando para trás, 
vem-nos um sentimento de vitória, 
de dever cumprido e de satisfação; 
mais que isto, de saber que vale a 
pena lutar e se dedicar, de corpo 
e alma, a tentar levar ajuda para 
aquelas pessoas que, por razões 
diversas, não tiveram e ainda não 
têm a certeza de que o amanhã será 
melhor do que o hoje.

Em um país onde a distribuição da 
renda é iníqua e desumana, onde 
as oportunidades são tão desiguais, 
fazendo com que alguns nada 
precisem fazer porque já têm a “vida 
ganha”, outros não conseguem sair 
da miséria onde nasceram. 

Para ajudar no combate a essa 
situação foi que nasceu o Programa 
Providência. Lá se vão 12 anos, 
e podemos constatar que vamos 
cumprindo nosso papel, com ética 
e profissionalismo. Vocês, que se 
derem ao trabalho de ler o presente 
documento, poderão constatar esse 

APresenTAção

crescimento e sentir, como nós, o 
orgulho de pertencer, de uma forma 
ou outra, a uma entidade que tem 
como missão apoiar pessoas carentes, 
moradoras na maioria das vezes em 
comunidades pobres e desassistidas, 
na busca de seu espaço no mercado, 
na obtenção e aumento de sua 
renda familiar, na recuperação de 
sua cidadania. Jovens e idosos são 
atendidos nas diversas atividades do 
Programa Providência, abrangendo 
a já tradicional concessão de 
microcrédito produtivo orientado, 
a capacitação e o treinamento para 
diversas atividades de mercado 
– no campo microempresarial e na 
qualificação e profissionalização de 
mão de obra – e a comercialização de 
produtos artesanais.  

Em 2009, concluímos as ações 
referentes ao contrato firmado com 
a Fundação de Apoio à Pesquisa-FAP, 
vinculada à Secretaria de Estado 
da Ciência e Tecnologia do Distrito 
Federal, no que tange ao projeto DF 
Digital. A seguir, novo documento 
foi assinado com a FAP. Desta feita 
passamos a atuar na interlocução 
entre quarenta e seis unidades do 
DF Digital, localizadas em paróquias 
do Distrito Federal, e a Fundação 
Gonçalves Lêdo, que assumiu a 
gestão do projeto DF Digital a partir 
de abril de 2009. Aditado em 2008, 
Termo de Parceria firmado com o 
Ministério da Ciência e Tecnologia, 
por sua Secretaria para Inclusão 



� - PRogRama  PRovidência

Social, continuamos a oferecer, em 
2009, cursos de Agente de Crédito, 
primordialmente para jovens 
desempregados ou à busca de seu 
primeiro emprego. Com o Comitê 
Esperança, demos sequência aos 
cursos de Serviços Domésticos. Com 
o SESI, parceiro novo, passamos a 
oferecer cursos de culinária, com 
ênfase para o aproveitamento de 
cascas de frutas e vegetais.

Fomos mais longe. Firmamos acordo 
de cooperação com o CIAPE – Centro 
Interdisciplinar de Assistência e 
Pesquisa em Envelhecimento, de Belo 
Horizonte (MG), visando oferecer 
cursos de pós-graduação para 
médicos e enfermeiras, no Distrito 
Federal. Outro acordo de grande 
importância e que terá, a partir de 
2010, especial destaque na vida do 
Programa Providência foi firmado 
com a MEDIATECA – Inclusão Digital 
e Social, cujo objetivo principal é a 
busca por novos projetos voltados 
para o apoio a pessoas idosas, a 
jovens e adolescentes. Já a parceria 
com o Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia 
– IBICT, vinculado ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia, possibilitou a 
criação do Centro de Capacitação 
Providência, no segundo andar de 
nossa sede social.

A busca por maior disseminação de 
nossas atividades de microcrédito 
nos levou a procurar apoio dos 
vicentinos, que pela expertise no 
trato com comunidades pobres e 
necessitadas possibilitará também 
estabelecermos melhor qualidade 
no atendimento dessas áreas 
deprimidas. Esse acordo projeta 
grande expectativa para 2010.

Sempre abertos para novos 
relacionamentos, recebemos 
importantes missões estrangeiras em 
visita ao País, como rotarianos da 
Austrália e empresários chineses.

Por esse trabalho realizado, temos 
que agradecer profundamente 
ao nosso querido pastor, amigo e 
apoiador dom João Braz de Aviz, 
arcebispo metropolitano de Brasília, 
que tem estado ao nosso lado em 
todos os momentos. Aos empregados, 
voluntários e amigos do Programa 
Providência o nosso muito obrigado. 
Saibam que os resultados auspiciosos 
registrados neste relatório pertencem 
de modo muito particular a vocês.

Aos párocos, padres do Instituto 
Dom Orione, religiosas e à direção 
do Movimento Eureka nossos 
agradecimentos pelo acolhimento do 
projeto DF Digital.

Em caráter especialíssimo, nosso 
abraço e gratidão àqueles voluntários 
que, durante todo o ano, dia após 
dia, estiveram presentes em nossa 
sede, trabalhando com afinco, 
presteza, competência e muito 
amor, colocando seus conhecimentos 
e experiências à disposição do 
Programa Providência.

Dedicamos a vocês o sucesso 
alcançado. Vocês o tornaram 
possível.

A CRISTO JESUS, NOSSA SENHORA e ao 
nosso padroeiro SÃO FRANCISCO DE 
ASSIS, oferecemos, com humildade, 
o trabalho realizado, esperando 
ter contribuído para melhorar as 
condições de vida de pessoas que se 
encontram à margem da sociedade.
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QUADRO DE PESSOAL

Continuamos a manter, durante 
o ano, máxima atenção ao 
aprimoramento profissional dos 
empregados, o que possibilitou que 
o quadro funcional participasse 
de vários encontros e cursos de 
capacitação.

Em decorrência do aumento 
da produtividade e, via de 
consequência, dos bons resultados 
financeiros alcançados no exercício 
de 2008 – reflexos positivos 
também em 2009 –, o Conselho de 
Administração aprovou proposta de 
realinhamento salarial apresentada 
pela Diretoria-Executiva, com o que 
todos os empregados receberam 
significativo incremento salarial, que 
variou de 6,5 a 31,5%, tendo sido 
beneficiados com aumentos maiores 
aqueles com proventos de menor 
valor.

Em 31 de março, encerramos as 
atividades de gestão do projeto DF 
Digital, em razão de vencimento do 
contrato firmado em outubro/2008 
com a Fundação de Apoio à Pesquisa 
– FAP, vinculada à Secretaria de 
Estado da Ciência e Tecnologia do 
Distrito Federal. Em decorrência 
desse fato, foram dispensados, 
naquele dia, 221 empregados 

contratados especificamente 
para apoiar a condução daquele 
projeto, os quais receberam todos 
os seus direitos trabalhistas. Foram 
mantidos cinco empregados, que 
passaram a responder pelas tarefas 
de interlocução entre a nova 
instituição gestora do DF Digital e 
as unidades operacionais localizadas 
em paróquias e entidades católicas 
afins, em função de novo contrato 
que vimos de assinar com aquela 
Fundação e a Fundação Gonçalves 
Lêdo.

Afora essa movimentação, em 
2009 o quadro de pessoal básico do 
Programa Providência permaneceu 
estável, a exemplo do observado 
no ano anterior, com baixo nível de 
substituições, o que tem contribuído 
para ganhos na qualidade dos 
serviços.
Foi dado prosseguimento à boa 
prática de reuniões mensais entre 
a Diretoria-Executiva, voluntários e 
empregados, momento de avaliação 
das atividades desenvolvidas durante 
o mês, bem como apresentação e 
discussão de novas tarefas e projetos 
a serem executados. A cada mês os 
empregados escolhem o “empregado 
do mês”, aquele ou aquela que se 
destacou por méritos profissionais e 
de companheirismo.

PrinciPAis AsPecTos 
AdminisTrATivos
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No mês de novembro, a sala de 
reuniões foi modificada para 
multiusos. Durante o intervalo 
do almoço, o local se transforma 
em espaço de convivência, 
disponibilizando-se aos empregados 
pequena biblioteca, televisão e DVD.

ATENDIMENTO NA SEDE

O funcionamento do Programa 
Providência se estende das 8 às 
17 horas, com intervalo de uma 
hora para almoço, de segunda a 
sexta-feira. Na sede são tratados 
os assuntos relacionados à 
administração, finanças, operações, 
contabilidade e gestão de pessoas, 
podendo ocorrer atendimento 
de casos especiais de tomadores 
de microcrédito em situação de 
inadimplência. 

Toda primeira sexta-feira 
do mês, exceto feriados, é 
celebrada a Eucaristia em nossa 
capela, localizada no 1º andar. 
Agradecimento especial aos padres 
orionitas João Inácio de Assis, Erli 
Lopes Cardoso e José Carlos Rezende, 
responsáveis pelo Instituto Dom 

Orione, que, com muito amor e 
carinho, presidiram todas as missas 
de 2009.

ATENDIMENTO DE CAMPO

Os agentes de crédito deram 
continuidade ao trabalho de 
encontrar, em 25 comunidades 
assistidas pelo Programa Providência, 
pessoas honestas e empreendedoras, 
para receberem nossa ajuda 
financeira. Esses empregados 
são responsáveis pelas reuniões 
informativas sobre nossa metodologia 
de microcrédito, pela formação de 
grupos, que variam entre três e cinco 
pessoas. São eles que colhem os 
dados dos tomadores, fazem visitas 
domiciliares para comprovação dos 
dados informados e preenchimento 
da solicitação de crédito, que é 
trazida para a sede para consulta ao 
Sistema de Proteção ao Crédito – SPC, 
cuja positivação impede o postulante 
de participar do grupo a ser formado 
ou continuado. Cabe também ao 
agente o acompanhamento das 
operações ativas, inclusive as 
inadimplidas, atividade que requer 
maior esforço, considerando ser 

Alex Fernandes, 

agente de 

crédito, explica 

o microcrédito 

Providência na 

sede do CRAS - 

Valparaíso (GO)
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foco principal do Providência a 
recondução do devedor à situação 
de normalidade – renegociar a dívida 
vencida e recompor seu ânimo, para 
que possa administrar seu negócio 
com tranquilidade. 

VOLUNTáRIOS

No exercício de 2009, contamos com 
a inteligência, a experiência de vida, 
a capacitação e a mão de obra de 
diversos voluntários. No Conselho de 
Administração, no Conselho Fiscal, 
na Diretoria-Executiva, postos 
chaves da instituição, atuaram 
voluntários com denodo e abnegação, 
qualidades também daqueles que 
se ofereceram a apoiar o quadro 
de pessoal, executando tarefas 
cotidianas, imprescindíveis à saúde 
organizacional e financeira da 
instituição. Sem estabelecer análise 
comparativa sobre a expressão 
do trabalho realizado por esta ou 
aquela equipe, há que se ressaltar 
a importância daqueles mais de 
sessenta amigos e companheiros, 
que, durante vários dias por evento, 
se desdobraram com competência e 
amor para o êxito dos já tradicionais 
bazares beneficentes do Programa 
Providência, grupo que, pelo 
comportamento de seus integrantes, 
transforma os dias de árduo trabalho 
em momentos agradáveis de 
congraçamento.

ASSOCIADOS E CONTRIbUINTES 

O Programa Providência fechou o 
ano com 105 associados. A exemplo 
do observado nos últimos três anos, 
o número tem crescido, embora 
em número menor do que seria 
desejável.

Tem-se como princípio que o 
maior número de associados, 
consequentemente o maior volume 
de conhecimentos e experiências, 
conduz a que se possa realizar 
assembleias gerais com participação 
mais efetiva dos membros, 
com tomada de decisões mais 
representativas, mais adequadas aos 
objetivos traçados. 

Essa representatividade proporciona, 
também, prestígio ao Programa 
Providência junto à sociedade 
brasiliense e aos parceiros públicos e 
privados.

Continuamos contando com o apoio 
financeiro de nossos associados e 
contribuintes, que no ano nos doaram 
R$77.997,45. Essa colaboração, que 
nos vem sendo oferecida desde o 
início de nossas atividades, tem sido 
de primordial importância, uma vez 
que o valor arrecadado é direcionado 
para o pagamento de nossos custos 
fixos, principalmente aqueles 
relacionados à folha de pagamento 
do corpo funcional.

CONTAbILIDADE E AUDITORIA 
EXTERNA

A responsabilidade pelos registros 
contábeis do Programa Providência 
está a cargo do escritório Lafayette 
Contabilidade S/C. 

Para promover a auditagem de nossas 
contas, foi contratada a empresa 
Ragioneria Generale Contadores S/C, 
que expediu parecer de Auditoria 
Externa, com aprovação das contas 
relativas ao exercício de 2009.
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Cássio Ramalho, 

Gerente da CEF, 

em palestra no 

XI Seminário 

Providência de 

Microcrédito
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Em 2009, a Caixa Econômica 
Federal continuou sendo 
a maior parceira no que 

diz respeito às operações de 
microcrédito. Nosso limite de 
operações continua em R$500 mil.

Embora tenham sido reduzidos 
de 3,9% para 2,7% ao mês, em 
decorrência do baixo índice de 
inadimplência, a taxa de juros 
ainda se apresenta alta, o que 
motivou diversos contatos com a 
Superintendência da Caixa, embora 
ainda sem resultados positivos.

Continuamos reaplicando os recursos 
recebidos em doação do Rotary Club 
Internacional e da Embaixada da 
Nova Zelândia.

Em função da significativa melhora 
da saúde financeira do Programa 
Providência, motivada por ganhos 
realizados na elaboração e 
administração de projetos – que 
acompanharam os objetivos sociais 
da instituição –, foi possível, 
em agosto/2009, aportar para o 
microcrédito recursos próprios de 
R$200 mil, que se juntam às verbas 
disponibilizadas por parceiros.

Foram deferidas no exercício 321 
operações de microcrédito, no 
valor total de R$184.200,00. Essas 
operações se dividiram em apoio às 
atividades comerciais, com 73,3%, 
produção, com 15,0%, e serviços, 
11,7%. Como vem se repetindo desde 
os idos de 1998, em 2009 também 
foram as mulheres que obtiveram 
maior número de empréstimos, com 
64,8%, enquanto os homens atingiram 
35,2%. Foram aplicados na rubrica 
Capital de Giro 92,3% e em Capital 
Fixo 7,7%. 

oPerAções de microcrédiTo

Medidas importantes foram tomadas 
para disseminação do microcrédito, 
buscando otimizar a ajuda às pessoas 
que necessitam desse apoio finan-
ceiro. O crédito inicial que era de 
R$100,00 a R$300,00 foi ampliado. 
Agora pode alcançar até R$500,00, 
dependendo da atividade para a qual 
será utilizado. Da mesma forma, o 
teto que era de R$1.500,00 foi eleva-
do para R$3.000,00. Além disso, foi 
institucionalizada nova função para 
os agentes de crédito, a de perscru-
tar as comunidades carentes, no sen-
tido de identificar grupos de pessoas 
ou associações que, por terem obje-
tivos profissionais comuns, possam 
ser assistidas mediante atendimentos 
específicos, incorporando a capacita-
ção, a concessão do microcrédito e 
a comercialização de seus produtos. 
Foi designado um agente de crédito 
para cumprir essa missão. Merece 
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destaque, na sistemática de opera-
ções de microcrédito do Providência, 
a realização de seguro de vida de 
R$6.000,00 para os tomadores de 
crédito com até 65 anos de idade, 
de forma gratuita. São utilizadas 
receitas provenientes da cobrança da 
TAC (taxa de abertura de crédito), 
que nos são repassadas pela Caixa 
Econômica, para pagamento desses 
benefícios.  

PONTOS DE ATENDIMENTO

O oferecimento de microcrédito 
se dá no Distrito Federal e na Re-
gião Integrada de Desenvolvimento 
do Entorno – RIDE. As localidades 
atendidas no Distrito Federal são: 
Brazlândia, Ceilândia, Gama, Ita-
poã, Núcleo Bandeirante, Paranoá, 
Planaltina, Recanto das Emas, Riacho 
Fundo, Samambaia, Santa Maria, São 
Sebastião, Sobradinho, Taguatinga, 
Varjão e Vila Estrutural. Na Região do 
Entorno: Águas Lindas, Cabeceiras de 
Goiás, Céu Azul, Cidade Ocidental, 
Lago Azul, Padre Bernardo, Planal-
tina, Santo Antônio do Descoberto e 
Valparaíso.

RECUPERAÇÃO DE CRéDITO

Atenção especial continuou a ser 
dada à cobrança de créditos inadim-

plidos. Para tanto, foram mantidos 
os treinamentos específicos para os 
agentes de crédito, além da reali-
zação de reuniões periódicas com a 
Diretoria-Executiva, onde são apre-
sentados e discutidos os resultados 
apurados e as dificuldades encontra-
das e alternativas de solução.

Dentro da política de levar ajuda às 
pessoas desassistidas financeiramente 
pelo sistema bancário, está a cons-
cientização de que não somos enti-
dade assistencialista. Propiciamos a 
ajuda, mas fazemos questão do rece-
bimento de nossos valores, única for-
ma de podermos continuar apoiando 
essas mesmas pessoas ou outras que 
pelos recursos se interessem. Con-
tudo, para aqueles tomadores que 
estão em dificuldades, oferecemos 
oportunidades de parcelamento do 
débito, dentro de sua real situação 
financeira. Todas as operações venci-
das há mais de 120 dias são levadas 
para prejuízo, conforme manda a boa 
prática contábil.

Como resultado dos esforços para o 
recebimento das dívidas vencidas, 
mediante visitas e telefonemas, du-
rante o ano de 2009 foram recupera-
dos R$29.224,35 abrangendo opera-
ções levadas a prejuízo em exercícios 
anteriores.
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cAPAciTAção

TOMADORES DE CRéDITO

Após os primeiros anos de 
experiência na concessão de 
microcrédito, agora já com quase 
12 anos de vida, evidenciou-se 
que somente o oferecimento do 
recurso financeiro não seria o 
suficiente para ajudar as pessoas 
empreendedoras.

Assim, foi instituída a norma de 
disponibilizar aos tomadores de 
microcrédito cursos e oficinas de 
capacitação, cujos temas variam 
de conformidade com o interesse 
do público-alvo e de suas 
necessidades profissionais diárias. 
Em 2009, por intermédio do 
SEBRAE, foram oferecidos cursos 
de Fluxo de Caixa e Marketing, 
em atendimento a solicitações 
dos próprios tomadores de 

crédito.
EMPREGADOS

Dezessete empregados 
participaram do Curso de 
Microcrédito, oferecido 
pelo SEBRAE, inclusive para 
reciclagem de conhecimentos.
Atendendo convite do 
Ministério do Trabalho e 
Emprego – Programa Nacional 
de Microcrédito Produtivo 
Orientado, três componentes do 
quadro de pessoal participaram 
do Curso de Capacitação de 
Agentes de Crédito em Análise 
e Concessão de Crédito, 
realizado em Salvador (BA), 
no período de 25 a 30 de maio 
de 2009. Esse treinamento 
foi aberto a instituições que 
trabalham com microcrédito nas 
regiões Centro-Oeste, Norte e 
Nordeste. 

Tomadores 

de crédito 

participam de 

curso sobre  

Fluxo de Caixa, 

ministrado pelo 

SEBRAE

Vítor (e), 

Eronilde (c) 

e Karine (d), 

participam 

de curso em 

Salvador – BA, 

patrocinado 

pelo Ministério 

do Trabalho e 

Emprego



1� - PRogRama  PRovidência

comerciAlizAção – evenTos

relAcionAmenTos insTiTucionAis

Os artesãos e artesãs, tomadores de 
microcrédito do Programa Providên-
cia, puderam participar de diversas 
feiras e eventos voltados para a co-
mercialização de seus produtos.
O Banco do Brasil, como nos anos 
anteriores, proporcionou locais para 
exposições, no edifício Sede I e no 
Sede II, localizados no Setor Bancário 
Sul, em Brasília, por períodos de uma 
semana, em sete meses do ano.
Nossos artesãos participaram também 

O Programa Providência, desde sua 
criação, tem procurado diversificar 
seu campo de atuação, com os 
cuidados necessários para que 
não se desvirtue de seus objetivos 
fundamentais, mas com o descortino 

de que em atuando em áreas 
diversificadas certamente estará 
podendo levar apoio a públicos 
também diversos.

Assim, obteve inscrição no Conselho 

de feira de artesanato promovida 
pelo Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios, em sua sede, 
no mês de agosto.

O Providência esteve presente ainda 
na Feira do Empreendedor, realizada 
pelo SEBRAE, no Centro de Conven-
ções, e na Feira Nacional de Ciência 
e Tecnologia, promovida pelo Mi-
nistério de Ciência e Tecnologia, na 
Esplanada dos Ministérios.

Feira de 

artesanato no 

XI Seminário 

Providência de 

Microcrédito
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PArceriAs

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

A disponibilização de recursos 
da Caixa Econômica Federal, 
além de possibilitar ampliar o 
número de microempreendedores 
assistidos, viabilizou também 
aumentar o teto dessas 
operações, de R$1.500,00 
para R$3.000,00. As operações 
realizadas com base nesses 
recursos, no total de 
R$93.900,00, em 2009, são 
de risco da Caixa, cabendo 
ao Programa Providência a 
operacionalização do crédito, 
desde a procura do cliente até 
a entrada final dos dados no 
sistema fornecido pela Caixa, 
passando antes por análise 
criteriosa do Comitê de Crédito. 
Cumpre ainda ao Providência 
promover a cobrança de valores 
eventualmente inadimplidos. 
O problema que se destaca 
na parceria realizada com a 
Caixa Econômica Federal tem 
foco na taxa de juros cobrada 
aos tomadores – 2,7% ao mês 
– extremamente alta, mesmo 
para os padrões brasileiros. A 
Diretoria-Executiva tem buscado 
despender o máximo de seus 
esforços no sentido de reduzir 
o ônus que sobrecarrega os 
tomadores, no que, contudo, 
não tem alcançado o êxito 
pretendido.

dos Direitos do Idoso – CDI e aguarda 
registro no Conselho dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CDCA, ambos 
vinculados à Secretaria de Estado da 
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do 
Distrito Federal.
Continuou cumprindo os requisitos legais 
para exercer as funções de Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público 
– OSCIP, junto ao Ministério da Justiça. 
Permanece inscrito no Conselho Nacional 
de Assistência Social – CNAS e no Conselho 
de Assistência Social do Distrito Federal 
- CASDF. É membro da Cáritas Brasileira, 
desde 2001. Está inscrito no Programa 
Nacional de Microcrédito Produtivo 
Orientado do Ministério do Trabalho e 
Emprego. No transcurso do ano, passou a 
atuar como Organização Social - OS, junto 
ao Governo do Distrito Federal. 

De forma a adequar a instituição à 
legislação específica, foram promovidas 
diversas modificações no estatuto, que 
mereceram aprovação dos associados 
na Assembleia Geral realizada 
em 16.01.2009. Dentre os ajustes 
estatutários, destaca-se o aumento do 
número de membros do Conselho de 
Administração, de cinco para nove, 
sendo um deles indicado pelo corpo de 
empregados da instituição. O Conselho de 
Administração passou a ter a atribuição 
privativa de aprovação de propostas 
de contrato de gestão, bem como o 
respectivo  encaminhamento ao órgão 
superior da execução do contrato. 

Durante o ano de 2009, o Programa 
Providência continuou se valendo do 
Serviço de Proteção ao Crédito – SPC, 
no que se refere a consultas por ocasião 
de análise de solicitação de crédito 
apresentadas por grupos interessados em 
operar com microcrédito. Somente podem 
fazer parte dos grupos aquelas pessoas 
que não estão inscritas no SPC.
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FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA 
(FAP), DA SECRETARIA DE ESTADO 
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
DISTRITO FEDERAL

O Programa Providência, em 2009, 
deu sequência aos trabalhos relativos 
ao contrato emergencial assinado em 
outubro de 2008, que teve por objeto 
a continuidade do projeto DF Digital, 
com 72 unidades operacionais, 
sendo 26 localizadas no âmbito 
de Administrações Regionais do 
Governo do Distrito Federal e 46 em 
paróquias e entidades católicas afins, 
com ênfase para as comunidades 
mais carentes. Foram oferecidos 
aos alunos cursos de introdução à 
informática e mais de 50 outros, 
de capacitação profissional. Esse 
contrato emergencial teve seu final 
em 31.03.2009, tendo o Programa 
Providência cumprido todas as 
metas estipuladas e apresentado 
todos os relatórios de prestação de 
contas mensais. No transcorrer do 
contrato, 180 dias, foram certificados 
21.773 alunos (fonte: SECTDF), o 
que demonstra a envergadura da 
iniciativa da Secretaria de Estado da 
Ciência e Tecnologia, por intermédio 
de sua Fundação de Apoio à Pesquisa 
– FAP. No que tange especificamente 
ao atendimento às pessoas idosas, no 

período foram certificadas cerca de 
1.100 pessoas (fonte: FAPDF).

A partir de abril, o Programa 
Providência continuou atuando no 
projeto DF Digital, por meio de 
assinatura de Acordo de Cooperação 
firmado com a mesma Fundação 
de Apoio à Pesquisa – FAPDF, agora 
cuidando do relacionamento entre a 
nova entidade contratada para gerir 
o projeto e as paróquias e entidades 
católicas afins, que continuam com 
46 unidades operacionais. No período 
de 1º de abril até 31 de dezembro 
foram certificados 5.472 alunos 
(fonte: SECTDF).

SEbRAE 

Dos mais antigos e presentes 
parceiros do Programa Providência, 
o SEBRAE continuou em 2009 
proporcionando aos nossos tomadores 
de crédito e empregados condições 
para o aprimoramento profissional, 
por meio de cursos e oficinas. Como 
em anos anteriores, também em 2009 
o Providência participou da Feira 
do Empreendedor, oportunidade 
ímpar para a divulgação de produtos 
a empreendedores que buscam na 
Feira alternativas negociais.

DF Digital 

- Formandos de 

São Sebastião
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Importante nesse 
enfoque está a melhoria 
da qualidade dos 
serviços e produtos, 
ponto de atenção do 
SEBRAE e também do 
Providência, eis que 
ao participar de feiras 
aqueles artesãos que 
não produzem objetos 
de qualidade ficam à 
margem das vendas, 
o que lhes frustra 
as expectativas. Ao 
contrário, aqueles que 
buscam melhorar seus 
produtos se sentem 
recompensados. 

SECRETARIA DA RECEITA 
FEDERAL

Em 2009, a Receita Federal doou ao 
Programa Providência e à OASSAB 
– Obras de Assistência e de Serviço 
Social da Arquidiocese de Brasília 
mercadorias apreendidas, com o que 
foi possível a realização de bazar 
beneficente nos dias 4, 5 e 6 de 
maio. Mais uma vez, foi expressivo 
o número de pessoas interessadas 
em adquirir referidas mercadorias, o 
que gerou bom resultado financeiro. 
O valor arrecadado foi todo ele 
direcionado às atividades sociais, 
que alcançam não só o Distrito 
Federal, mas também diversas 
localidades do Entorno. Para 
realização desse evento, contamos 
com a boa vontade de inúmeros 
voluntários, que com muito carinho 
e dedicação prepararam todo o 
material a ser colocado à venda, 
bem como trabalharam nos dias do 
bazar e após, quando são separadas 
e arrumadas todas as mercadorias 
que não foram vendidas, já para novo 
bazar. 

SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA DO GOVERNO DO 
DISTRITO FEDERAL

Parceira do Programa Providência 
desde 2005, mais uma vez foi possível 
contar com o apoio da Secretaria de 
Ciência e Tecnologia. Por meio de 
ofício endereçado ao arcebispo dom 
João Braz de Aviz,  a Secretaria se 
compromete a apoiar a realização do 
XVI Congresso Eucarístico Nacional, 
que será realizado em Brasília no 
período de 13 a 16 de maio de 2010.  
A Secretaria vai disponibilizar para o 
público participante do evento três 
centros de informática: um no Centro 
de Convenções, outro no Ginásio 
Nilson Nelson e o terceiro, em uma 
tenda a ser instalada no canteiro 
central do Eixo Monumental, próximo 
à Catedral. Cada centro contará com 
20 computadores e internet banda 
larga, tudo para uso gratuito. Além 
disso, montou centro de informática, 
com dez computadores, na sede 
do Movimento Eureka, para servir 
de suporte ao comitê que está 

Deputado 

Izalci Lucas, 

Secretário 

de Ciência e 

Tecnologia, 

na presença 

da Presidente 

da FAP,  prof. 

Maria Amélia 

Teles, entrega 

documento 

de apoio ao 

XVI Congresso 

Eucarístico



20 - PRogRama  PRovidência

cuidando das tarefas de recepção e 
hospedagem de pessoas e caravanas 
que virão participar do Congresso, 
provenientes de todas as regiões 
do país. Certamente, esse apoio 
da Secretaria vai fazer com que o 
brilho desse encontro dos católicos 
brasileiros se revista de mais 
conforto. 

COMITÊ ESPERANÇA – ASSOCIAÇÃO 
bENEFICENTE DE COMbATE À 
PObREZA

No transcorrer do ano foram 
oferecidos três cursos de Serviços 
Domésticos, com a participação de 75 
mulheres, sendo que 52 terminaram 
o treinamento com êxito. Ao final do 
curso todas as aprovadas obtiveram 
emprego.

Pela primeira vez, um desses eventos 
foi realizado fora de nossa sede, na 
comunidade do Itapoã, com vistas 
a facilitar a presença de diversas 
pessoas interessadas, mas que tinham 
dificuldades em se locomover para 
a sede do Programa Providência. Ali 
participaram 13 pessoas, sendo que 
11 delas lograram êxito no curso, e 
para essas foi conseguido trabalho. 

Aliás, o que mais nos entusiasma 
nesses eventos é ver resultado 
tão imediato, trazendo alegria e 
esperança para as participantes dos 
cursos que rapidamente conseguem 
emprego.

Anônima e voluntariamente, 
diversos profissionais das áreas de 
administração de hotéis, psicólogos, 
nutricionistas, militares da polícia e 
do corpo de bombeiros, especialistas 
em educação infantil e donas de 
casa se dedicam à formação dessas 
pessoas.

O curso é gratuito para quem está 
desempregada. Para aquelas que têm 
emprego, que ali estão para obterem 
mais conhecimentos, é solicitada 
aos seus respectivos empregadores a 
contribuição de R$ 200,00, com vistas 
a cobrir despesas com transporte e 
lanche do grupo de alunas.
 

Curso de Serviços 

Domésticos, 

realizado em 

Itapoã, entrega dos 

certificados
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SESI

O SESI, o Comitê Esperança e o 
Programa Providência ofereceram 
três cursos de culinária denominados 
Cozinha Brasil, voltados para a 
mudança dos hábitos alimentares, 
no intuito de produzir uma 
alimentação mais saudável, barata 
e sem desperdícios. Das 52 pessoas 
inscritas, 51 receberam o certificado 
de conclusão.

O evento tem duração de 12 horas/
aula, com aulas práticas ministradas 
na cozinha do andar térreo do 
Edifício Providência.

Nutricionistas do SESI são 
responsáveis pelas aulas e as alunas 
recebem farto material didático, 
incluindo livro com 100 receitas 
econômicas e nutritivas, fartamente 
ilustrado. Entre outras abordagens, 
as alunas recebem informações sobre 
alimentos e suas funções, grupos 

alimentares, elaboração de cardápio 
equilibrado, cuidados no preparo e 
na manipulação de alimentos, hábitos 
alimentares para garantir boa saúde. 
Dá-se ênfase também à utilização de 
cascas e talos de frutas e verduras – 
banana, mexerica, abacaxi, abóbora, 
maracujá, brócolis etc. O curso é 
gratuito e o Providência arca com os 
custos de vale transporte.

MINISTéRIO DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA – SECRETARIA DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA 
INCLUSÃO SOCIAL

Foi dado prosseguimento ao Termo 
Aditivo firmado em maio de 2008, 
que tem por objetivo levar à 
população mais carente do Distrito 
Federal e Entorno seminários e 
cursos de agentes de crédito, 
utilizando-se da tecnologia de 
microcrédito empregada pelo 

Alunas 

do curso 

“Cozinha 

Brasil” 

enfrentam o 

fogão
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Seminário/

Curso para 

formação 

de agentes 

de crédito – 

Candangolândia

Programa Providência. Os eventos 
são gratuitos, sendo que o seminário 
tem duração de 6 horas e o curso 
de agente, 24 horas/aula. Os alunos 
recebem material didático, incluindo 
apostila.

Durante o ano foram realizados 21 
eventos. 1.123 pessoas participaram 
dos seminários e 525 dos cursos. 
Foram contempladas as seguintes 
localidades: Águas Claras, Brazlândia, 
Candangolândia, Ceilândia, Guará 
I, Guará II, Metropolitana, Núcleo 
Bandeirante, Paranoá, Recanto das 
Emas, Samambaia, Taguatinga, Varjão 
e Vila Estrutural.

ROTARY CLUb

Com o passar dos anos, mais o 
Programa Providência consolida sua 
parceria com o Rotary Club.
Em 2009, os recursos financeiros 
disponibilizados pelo Rotary Club 
Internacional no ano anterior – por 
iniciativa do Rotary Club Brasília 
Lago Norte e apoio do Rotary Club 

Cestas básicas doadas 

pelo Rotary Club 

Brasília Lago Norte 

para distribuição a 

famílias carentes
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de Strasburg, Virgínia, Distrito 7570, 
dos Estados Unidos –, continuaram 
sendo reaplicados junto aos nossos 
tomadores de crédito.

No encerramento do contrato 
firmado com o Rotary, foi elaborada a 
necessária prestação de contas, que 
rendeu ao Providência o recebimento 
de mensagem da Coordenadora 
de Doações Internacionais, Sra. 
Valerie Pereira, agradecendo pela 
cooperação prestada e informando 
que o projeto foi considerado 
concluído, tendo em vista o 
cumprimento de todas as suas 
cláusulas.

Em abril, a Diretoria do Providência 
recebeu a visita de missão de 
rotarianos representantes do Rotary 
Club Distrito 9750 – de Sidney 
– Austrália, promovida pelo Rotary 
Club Brasília Norte, por meio do 

programa Intercâmbio de Grupos 
de Estudo. O interesse do grupo era 
saber como nossa instituição vem 
atuando na área de microcrédito 
voltado para pessoas de baixa renda. 
Em dezembro, o Rotary Club Brasília 
Lago Norte, uma vez mais, doou 
181 cestas básicas para serem 
distribuídas às famílias carentes de 
nossa comunidade.

CáRITAS bRASILEIRA

O Programa Providência tem assento 
no Conselho da Cáritas Brasileira. 
Durante o ano, foram realizadas 
reuniões entre dirigentes de ambas 
as instituições com vistas a estreitar 
os laços de cooperação e otimizar 
ações sociais, principalmente no que 
concerne à economia solidária.

SÓ REPAROS MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO

Há anos a Só Reparos Materiais de 
Construção vem-nos apoiando, por 
meio de nosso site www.providence.
org.br, promovendo o “Clique 
Solidário”. Sua contribuição mensal 
tem nos ajudado principalmente no 
que concerne aos pagamentos de 
nossos custos fixos. Essa disposição e 
empenho em trazer sua colaboração 
mostram o envolvimento de seus 
proprietários para com as atividades 
sociais desenvolvidas por nossa 
entidade ao longo destes quase 12 
anos de vida. 

SUAWEb MANUTENÇÃO INTELIGENTE 
EM WEbSITES

Vem-nos prestando relevantes 
serviços como empresa voluntária, 
no que diz respeito à manutenção 
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OASSAb – Obras de Assistência e de 
Serviço Social da Arquidiocese de 
brasília

Em 2009, novamente em trabalho 
conjunto, a OASSAB e o Programa 
Providência realizaram bazar 
beneficente de produtos recebidos 
em doação da Receita Federal. 
O resultado apurado nas vendas 
das mercadorias foi carreado para 
as atividades sociais de ambas 
as entidades. Além disso, foram 
desenvolvidos diversos trabalhos 
conjuntos envolvendo a realização do 
XVI Congresso Eucarístico Nacional, 
que deverá ser realizado em Brasília 
no período de 13 a 16 de maio de 
2010. Entre eles podemos citar o 
Contrato de Prestação de Serviços 
que repassa ao Providência a 
responsabilidade pela administração 
de sorteio filantrópico, que tem como 
prêmios um carro zero quilômetro, 
um notebook e uma 
televisão. Licenciado pela 
Caixa Econômica Federal, 
o sorteio ocorrerá no dia 
06.03.2010. Para venda dos 
bilhetes estamos contando 
com o apoio de todas 
as paróquias do Distrito 
Federal, além das entidades 
e movimentos religiosos 
ligados à arquidiocese de 
Brasília. 

COMISSÃO JUSTIÇA E PAZ DA 
ARQUIDIOCESE DE bRASÍLIA

O apoio recebido da Comissão Justiça 
e Paz continua sendo de grande 
importância para nós. Trata-se de 
órgão de muita respeitabilidade 
e que vem prestando relevantes 
serviços à comunidade do Distrito 
Federal. Em novembro, a convite 
da Comissão, participamos, com 
dirigentes de diversas paróquias e 
membros de entidades católicas, 
de reunião de preparação para 
a Campanha da Fraternidade 
Ecumênica 2010, que será lançada 
no primeiro domingo da Quaresma. O 
tema da Campanha será “Economia 
e Vida”, que tem muito a ver com 
aquilo que o Programa Providência 
vem fazendo durante estes quase 
12 anos de existência. Na ocasião, 
pudemos repassar aos demais 
participantes dados importantes de 
nossa trajetória em operações de 
microcrédito voltadas para o público 
mais carente de nossas comunidades.

e aprimoramento de nosso site. 
Esse apoio, gratuito, muito ajuda o 
Providência a manter o foco em suas 
atividades fins. 

AGÊNCIA FRANQUEADA DOS 
CORREIOS – Núcleo bandeirante

Há anos vem se responsabilizando 
pelo trabalho de etiquetagem, 
envelopamento e busca domiciliar 
de correspondência. Essa cooperação 
proporciona ao Providência reduzir 
despesas e economizar mão de obra.

Emir Suaiden e 

Cecília Leite, 

respectivamente Diretor 

e Coordenadora-Geral 

do IBICT, e dirigentes 

do Providência assinam 

Termo de Cooperação
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INSTITUTO bRASILEIRO DE 
INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA – IbICT – MINISTéRIO DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

O IBICT e o Programa Providência 
firmaram, em agosto, Termo de 
Cooperação/Autorização de Uso 
Técnica, que tem por objeto 
a implantação do Centro de 
Capacitação Providência, no segundo 
andar do Edifício Providência, voltado 
para a capacitação de crianças, 
adolescentes, adultos e idosos no 
uso de tecnologias de informação 
e comunicação digital, bem como 
preparação para o mercado de 
trabalho por meio de treinamento 
em informática e empreendedorismo. 
O Termo tem duração de três anos, 
podendo ser renovado, se for de 
interesse de ambas as entidades.

MEDIATECA Inclusão Digital e Social

Após trabalho conjunto no Projeto DF 
Digital, com resultados de muito boa 
qualidade, o Programa Providência 
e a MEDIATECA resolveram estreitar 
os laços de cooperação, uma vez 
que suas missões conduzem para o 
apoio às camadas populares menos 
assistidas. Assinado Termo de 
Cooperação, imediatamente formou-
se comissão,  com integrantes de 
ambas as entidades, voltada para a 
procura de parcerias que pudessem 
viabilizar recursos e projetos 
direcionados para aquele público 
alvo. Assim, foram elaborados 
diversos projetos e apresentados às 
secretarias do Governo do Distrito 
Federal e ao Ministério de Ciência e 
Tecnologia – Secretaria para Inclusão 
Social. Dentre eles destaca-se o 
Projeto Mais Vida Mais Cidadania, 
cujo objetivo é o apoio à população 
idosa do Distrito Federal. Para este 
projeto o Programa Providência 
concorreu e ganhou o Edital de 
Chamamento Público nº 02/2009, 
da Secretaria de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania do DF, que 
deverá ser implementado a partir de 
janeiro de 2010. À mesma Secretaria 
foi apresentado projeto voltado 

Foram disponibilizados 20 
equipamentos de informática, 
cadeiras e mesas para os alunos, 
cumprindo ao Providência a guarda, 
destinação e manutenção dos 
móveis e equipamentos, além da 
administração do Centro, que será 
compartilhada com a MEDIATECA 
Inclusão Digital e Social . O espaço 
também será utilizado para cursos, 
seminários, workshops e oficinas 
diversas.
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para menores infratores, internos 
no Centro de Atendimento Juvenil 
Especializado - CAJE e no Centro 
de Internação de Adolescentes de 
Planaltina-DF - CIAP.

Outro projeto apresentado foi o 
que oferece curso de capacitação 
para Cuidadores de Idosos, que se 
encontra inscrito no SICONV junto à 
Secretaria para Inclusão Social – MCT.

Além desses projetos, a MEDIATECA e 
o Programa Providência atuarão em 
conjunto no Centro de Capacitação 
Providência, promovendo eventos 
dirigidos para pessoas mais carentes 
e que têm dificuldades de acesso 
para participar de cursos e atividades 
voltados para o aprimoramento 
pessoal e educacional.

Dra. Maria de Mello, 

Presidente do 

CIAPE, e dirigentes 

do Providência 

assinam Acordo de 

Cooperação

CENTRO INTERDISCIPLINAR DE 
ASSISTÊNCIA E PESQUISA EM 
ENVELHECIMENTO - CIAPE

Em agosto, foi firmado Acordo 
de Cooperação entre o Programa 
Providência e o CIAPE, com sede 
em Belo Horizonte. O Acordo é 
direcionado para a realização 
de cursos de pós-graduação, de 
seminários e workshops voltados 
para a mudança de valores e hábitos 
em relação à qualidade de vida das 
pessoas idosas. Ao CIAPE caberá a 
preparação/formatação dos cursos 
e eventos, bem como a contratação 
e preparação dos profissionais 
responsáveis por ministrar os 
eventos. O Programa Providência 
cuidará da parte administrativa 
dos respectivos cursos e da 
disponibilização do espaço físico. 
Ambas as entidades desenvolveram 
projeto em parceria voltado para o 
levantamento das necessidades da 
população idosa da Vila Estrutural, 
que foi inscrito na Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, 
conforme Edital FAPDF nº 15/2009.
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VICENTINOS

Em março, foi celebrado Acordo de 
Cooperação entre o Conselho Central 
Divino Espírito Santo da Asa Norte e o 
Providência, cujo objetivo principal é 
o oferecimento de microcrédito para 
ajudar as pessoas mais necessitadas 
das comunidades do Distrito 
Federal e Entorno, atendidas pelos 
vicentinos. Essa ajuda, sistemática 
e eficiente, pode fazer com que 
essas pessoas, com seu esforço 
e trabalho, possam transformar 
suas vidas e as de suas famílias. 
Mais que os recursos financeiros, 
também serão disponibilizados 
cursos de capacitação. Já em 
maio, foi realizado encontro em 
nossa sede com a participação de 
inúmeros vicentinos, representando 
setenta conferências. Na ocasião, 
foi repassada a essas pessoas a 
metodologia de microcrédito por 
nós utilizada, para que elas possam, 
durante seus atendimentos, repassá-
las às pessoas interessadas em 
ingressarem no rol de beneficiárias 
de nossos empréstimos.  

ouTros 
AssunTos
POLÍTICA SEM CORRUPÇÃO

Dentro de uma visão mais ampla 
de sua atuação social, o Programa 
Providência se engajou na luta por 
uma “Política sem corrupção” em 
nosso País, movimento de toda a 
sociedade brasileira e com apoio 
da Mitra Arquidiocesana de Brasília, 
inclusive com participação ostensiva 
de nosso arcebispo dom João Braz 
de Aviz. Empregados do Providência 
estiveram presentes na rodoviária do 
Plano Piloto coletando assinaturas 
para tal projeto. Os agentes de 
crédito e os assistentes que visitam 
as paróquias participantes do Projeto 
DF Digital também contribuíram, 
obtendo inúmeras assinaturas de 
pessoas espalhadas por todo o Distrito 
Federal. Também participaram desse 
movimento diversos voluntários. É 
o Programa Providência se fazendo 
presente e dando a sua contribuição. 

Providência 

divulga 

microcrédito 

para dirigentes 

vicentinos
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CAPACITAÇÃO DE MÃO DE ObRA

A Associação Mãos que Criam, da Vila 
Estrutural, e o Programa Providência 
entregaram, no dia 18.12.2009, 162 
certificados a alunos concluintes dos cursos 
de capacitação profissional patrocinados 
pelo Programa Desenvolvimento & Cidadania 
Petrobrás. Os recursos para a realização 
dos treinamentos foram destinados pela 
Petrobrás S.A. À Associação Mãos que 
Criam coube selecionar as participantes, 
oferecer local para os cursos e designar 
as respectivas instrutoras. O Providência 
acompanhou a realização da capacitação 
e se responsabilizou pela certificação dos 
alunos. No período de agosto a novembro 
foram realizados os seguintes cursos: biscuit, 
bordado e crochê, corte e costura, jornal e 
reciclagem de garrafas pet. 

CENTRO DE CAPACITAÇÃO 
PROVIDÊNCIA

Após a inauguração de 
nossa sede social, em 
junho de 2008, o Programa 
Providência tratou de se 
estruturar condignamente 
em seu novo espaço. Feito 
isto, veio o desafio de 
ocupar da melhor forma 
o segundo andar da sede. 
Foi decidido, então, pela 
criação do Centro de 
Capacitação Providência, 
composto de sala para 
informática, seis salas 
de aula, salão multiuso, 
sala de reuniões para 
professores e monitores, 
e espaço para lanche e 
descanso. Diversos eventos 
já foram ali realizados, 
entre eles os cursos de 
Serviços Domésticos, 
curso Cozinha Brasil, 
oficina para tomadores de 
microcrédito, palestras 
para nossos empregados. 
Deverá acontecer em 
meados de 2010 o primeiro 
curso de pós-graduação 
para Enfermagem, a 
ser ministrado sob a 
responsabilidade do CIAPE, 

de Belo Horizonte. Em conjunto com 
a MEDIATECA será oferecido o projeto 
Mais Vida Mais Cidadania, direcionado 
para pessoas idosas, em convênio 
com a Secretaria de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania do DF, conforme 
Edital de Chamamento Público  nº 
02/2009, vencido por nossa entidade. 

Mãos que 

Criam – grupo 

de alunos que 

receberam 

certificação do 

Providência
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XI SEMINáRIO PROVIDÊNCIA DE 
MICROCRéDITO – SEPROM

Foi realizado no dia 19.11.2009, 
no salão de eventos do Edifício 
Providência, o XI Seminário 
Providência de Microcrédito, com 
a presença de 52 tomadores de 
crédito, além de diversos outros 
participantes. Foram convidados e 
proferiram palestras representantes 
de entidades parceiras: James 
Maxwel Brito Coelho, Coordenador 
Geral do Programa Nacional de 
Microcrédito Produtivo Orientado, 
do Ministério do Trabalho e 
Emprego, que abordou a situação 
do microcrédito a nível nacional; 
Ademar Andrade Bertucci, membro 
da Coordenação Colegiada da Cáritas 
Brasileira, que falou sobre economia 
solidária; Carlos Cássio Ramalho, 
Gerente Regional da Caixa Econômica 
Federal, que discorreu sobre o 
microcrédito e a Caixa Econômica; 

Mônica Fortunato Teixeira, gestora 
do Projeto Empreendedorismo do 
SEBRAE-DF,  que tratou de “Qualidade 
dos Produtos – uma exigência do 
consumidor”; Pedro Henrique Isaac 
Silva, Coordenador da Incubadora 
Social e Solidária do Centro de Apoio 
ao Desenvolvimento Tecnológico 
da Universidade de Brasília, que 
discorreu sobre comercialização. 
Além disso, foi apresentada peça 
teatral sobre o microcrédito, pelo 
grupo Cia. de Teatro Inventiviva 
– Teatro e Recriações para o Tempo. 
Os trabalhos do seminário foram 
abertos pelo Diretor-Presidente 
do Providência, que saudou os 
presentes, fez a apresentação da 
entidade e do momento por ela 
vivido, com ênfase para as iniciativas 
voltadas para o microcrédito. 

Mônica Teixeira, 

do SEBRAE, 

proferindo sua 

palestra sobre 

qualidade

Pedro Henrique, 

do CDT/Unb, 

discorre sobre 

aspectos da 

comercialização 

de produtos
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Eleição dos 

membros dos 

Conselhos de 

Administração 

e Fiscal

ELEIÇÃO - CONSELHOS DE 
ADMINISTRAÇÃO E FISCAL

Em 1º de dezembro, foi realizada 
eleição para membros dos Conselhos 
de Administração e Fiscal, que terão 
seus mandatos encerrados no 1º 
quadrimestre de 2010, conforme 
preceitua o Estatuto em seu art. 
51. Cumprindo o que estabelece o 
Estatuto e o Regimento Interno, foi 
divulgada e publicada convocação 
para realização da Assembleia Geral. 
Foi inscrita somente uma chapa para 
concorrer aos cargos de conselheiros, 

a qual foi eleita por unanimidade. 
O comparecimento de associados 
foi recorde, com 60 votantes. Dos 
cinco eleitos para o Conselho de 
Administração, quatro tomarão 
posse em 15.01.2010, sendo que 
o presidente, por estar ocupando 
o cargo de Diretor-Presidente da 
Diretoria-Executiva, tomará posse 
em 1º.03.2010. Os membros do 
Conselho Fiscal serão empossados em 
15.04.2010. Os eleitos foram:

conselho de AdminisTrAção

PresidenTe
Edson Murilo Escobar

vice-PresidenTe
EulEr José dE FrEitas

membros
carlos albErto sobral lourEiro

HailE José KauFMann

rEnato botaro

conselho fiscAl

Gilson MaciEl diniz

José cordEiro cavalcantE

MáxiMo viEira dos santos

suPlenTes
oswaldo dos santos PErEira

Paulo rubEns dE arauJo E olivEira

Plínio cEsar da silva arruda
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DEMONSTRATIVOS CONTábEIS
bALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO 2009 2008

ATIVO CIRCULANTE 1.756.744,51 1.807.350,00
Caixa 5.803,00 6.303,00
Depósito bancário à Vista 8.403,78 26.727,79
Aplicações Financeiras 1.487.523,73 1.379.643,05
Empréstimos Individuais 133.604,25 164.560,67
Empréstimos Solidários 97.322,83 90.774,20
Empréstimos de Empregados 1.542,35                     -
Provisão para Devedores Incertos (11.085,15) (11.085,15)
Adiantamentos 20.806,52 38.249,41
Seguros a Apropriar 1.091,67                              -
Estoque 2.268,00 8.545,45
Valores a Receber/Recuperar 9.463,53 103.631,58

ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.522.924,89 1.455.645,38
Imobilizado 1.522.924,89 1.455.645,38
bens e Direitos em Uso 408.411,74 321.157,36
bens em Construção  1.326.346,99 1.302.858,38
bens e Direitos em Desuso - -
Depreciação Acumulada  (211.833,84) (168.370,36)

TOTAL DO ATIVO 3.279.669,40 3.262.995,38

PASSIVO 2009 2008

PASSIVO CIRCULANTE 165.920,14 1.313.345,57
Fornecedores                              2.027,18 722.743,97
Obrigações Trabalhistas 82.821,38 167.083,19
Obrigações Tributárias 9.021,56 39.793,43
Outras Obrigações 110,12 1.268,31
Valores a Apropriar 62.175,61 65.810,72
Parcerias e Convênios a Executar 9.764,29 316.645,95

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.113.749,26 1.949.649,81

Patrimônio Social 1.909.649,81 1.541.012,65
Fundo de Reservas 40.000,00 40.000,00
Resultado Acumulado 1.164.099,45 368.637,16
Superávit do Exercício                  1.148.546,25 270.618,59
Superávit de Exercício Anterior 15.553,20 98.018,57

TOTAL DO PASSIVO 3.279.669,40 3.262.995,38

COMPENSAÇÃO ATIVA E PASSIVA
Limite de Crédito-bPb 200.000,00 182.400,00
Limite de Crédito-CEF 346.700,00 440.600,00
Serviços Contratados 12.500,00 -

COMPENSAÇÃO TOTAL 559.200,00 623.000,00
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RECEITAS 2009 2008
RECEITAS 2.301.204,01       788.514,99
RECEITA OPERACIONAL 2.252.698,51 785.639,69

Receita Líquida de Convênios e Parcerias 145.607,13 161.504,07
Doações de Pessoa Física 77.997,45 76.161,53
Doações de Pessoa Jurídica 79.590,95 395.764,99
Receita de Empréstimos Concedidos 25.265,69 23.670,13
Receita de Aplicações Financeiras 68.366,05 7.809,06
Receita Líquida de Serviços Prestados 1.855.871,24 120.729,91

RECEITA NÃO OPERACIONAL 48.505,50    2.875,30
DESPESAS 1.152.657,76 549.096,34
DESPESA OPERACIONAL 1.130.918,34 546.387,42
Despesas Administrativas                    1.094.168,81 518.199,73
Despesas Trabalhistas 293.922,06 191.751,03
Encargos Sociais 107.734,60 66.864,72
benefícios Sociais                     63.728,12 48.525,57
Despesas Gerais-Administrativas             290.397,26 157.086,32
Despesas Gerais-Veículos 36.034,06 23.626,30
Despesas Gerais-Serviços Terceiros   246.059,86 27.324,93
Despesas Tributárias                          56.292,85 3.020,86
Despesas Financeiras 0,00 0,00
Perdas com Tomadores de Crédito  36.749,53 28.187,69

DESPESA NÃO OPERACIONAL                   21.739,42  2.708,92  
Serviços Gráficos 12.600,00 0,00
Despesas Filantrópicas 9.139,42 2.708,92

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS -  31.199,94  
SUPERáVIT DO EXERCÍCIO 1.148.546,25 270.618,59

COMPOSIÇÃO DO SUPERáVIT DO EXERCÍCIO
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Para avaliação do êxito do tra-
balho que vem sendo realizado 
pelo Programa Providência, 

deve-se tomar como vertente de 
análise não somente os resultados 
financeiros alcançados no exercício, 
econômico e financeiramente expres-
sos no Balanço encerrado em 31 de 
dezembro, mas também, e principal-
mente, os ganhos sociais obtidos com 
as atividades enumeradas nos diver-
sos tópicos deste relatório, abran-
gendo promoção de ensinamentos e 
difusão de conhecimentos, inclusive 
no campo da profissionalização, que 
vieram de beneficiar milhares de 
pessoas, dentre elas crianças, ado-
lescentes e idosos, moradoras de 
áreas deprimidas do Distrito Federal 
e Entorno, que puderam alcançar 
melhor qualidade de vida, seja pela 
possibilidade do simples incremento 
de relacionamentos interpessoais na 
sociedade em que vivem, seja pela 
melhora da empregabilidade, viabili-
zando aumento da renda para susten-
to de suas famílias.

Sob o enfoque de “empresa social”, 
a administração manteve sua atuação 
baseada nas diretrizes traçadas pelo 
Planejamento Estratégico 2006/2010, 
com o que viabilizou o ingresso de 
significativo volume de recursos para 
a implementação de projetos de in-
teresse social – aderentes à sua linha 
de ação estatutária –, e importante 
margem de lucro.

O novo posicionamento econômico-
financeiro remete à necessidade de 
estudos estratégicos, com vistas a 
delinear os rumos a serem seguidos, 

considerAções finAis

já a partir de 2010, com vistas a 
estabelecer critérios de sustentação 
e segurança para a tranquila e conti-
nuada evolução da entidade, com a 
otimização de virtudes e correção de 
imperfeições.

Emerge a oportunidade de que todos 
os que atuam no Programa Providên-
cia – dirigentes, empregados, volun-
tários e amigos – venham a participar 
de debates sobre os novos rumos a 
serem trilhados pela instituição, sua 
estrutura funcional, ferramentas de 
trabalho, metas a serem alcançadas, 
dentre outros pontos, tendo presen-
te:
- a inviabilidade de adequado incre-

mento do volume de operações de 
microcrédito, mantido aceitável 
nível de risco, considerando que 
robustas instituições têm ofertado a 
microempreendedores farto volume 
de recursos financeiros, elevados 
limites individuais, com a cobrança 
de juros a taxas muito inferiores às 
por nós praticadas, nas operações 
realizadas mediante acordo com a 
Caixa Econômica Federal;

- possibilidade de incremento das 
receitas em sendo mantido, como 
esperado, o crescente volume de 
atividades de elaboração e execu-
ção de projetos governamentais e 
de utilização do Centro de Capaci-
tação Providência, cuja operacio-
nalização deverá ser significativa a 
partir de 2010.

Antevendo a consolidação de tal qua-
dro, e tendo presente os objetivos 
estatutários que norteiam as ativida-
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des do Programa Providência, duas 
linhas de pensamento haverão de ser 
analisadas:
a) a ampliação das atividades, dentro 

dos estritos objetivos estatutários;

b) caracterização da necessidade 
de quorum de cem por cento dos 
associados para alteração dos ter-
mos da cláusula 60, do Estatuto, 
que define não serem seus diri-
gentes remunerados por qualquer 
forma e a qualquer título, nem 
mesmo lhes concedendo verba de 
representação para o exercício de 
suas funções. O preceito, a par 
de ser reconhecido pelo mercado 
como virtude, afasta a possibilida-
de de que se tenha outros interes-
ses a não ser de que o Providência 
efetivamente cumpra sua missão, 
em benefício das pessoas de baixa 
renda no Distrito Federal e Entor-
no.

A exemplo do observado no exercício 
de 2008, o projeto DF Digital, objeto 
de acordo firmado com a Fundação 
de Apoio à Pesquisa – FAP em outu-
bro/2008 e gerido pelo Programa 
Providência até março/2009, deve 
ser caracterizado como a principal 
atividade exercida no ano sob co-
mento, em função da importância de 
seus objetivos sociais e pelo impacto 
positivo proporcionado nas contas 
patrimoniais da instituição, cujos 
índices de análise passaram a apre-
sentar os seguintes números:

- índice de liquidez corrente (ativo 
circulante/passivo circulante) que, 
no exercício de 2008, era de 1,38, 
foi elevado para 10,59;

- índice de endividamento (passivo 
circulante/ativo) que era de 0,40 
passou para 0,05.

Embora não se revestindo de qual-
quer importância, tendo em conta 
as peculiaridades do Programa Provi-
dência, que tem como inalienável o 
imóvel de sua sede – não podendo ser 
onerado a que título for –, os índices 
atinentes ao Patrimônio Líquido e Ati-
vo Permanente assim se apresentam:

- endividamento sobre o patrimônio 
líquido = (passivo circulante/patri-
mônio líquido) = 0,5;

- garantia de capital de terceiros 
= (patrimônio líquido/(passivo 
circulante+exigível a longo prazo)) 
= 18,77;

- imobilização do patrimônio líquido 
= (ativo permanente/patrimônio 
líquido) = 0,49.

No que respeita ao detalhamento 
dos diversos itens do Balanço, de se 
destacar, no Ativo:

- a contabilização, na rubrica “Se-
guros a Apropriar”, valor corres-
pondente às parcelas do prêmio 
de seguro predial do Edifício Pro-
vidência, dispêndio realizado para 
resguardar o patrimônio investido;

- a significativa redução observada 
em “Valores a Receber/Recuperar”, 
decorrente de valores recebidos em 
2009, relativos a vendas por meio 
de cartão de crédito de produtos 
do bazar beneficente, realizado em 
dezembro/2008;

- incremento na rubrica “Veículos”, 
motivado principalmente pela ne-
cessidade de renovação da frota de 
automóveis de uso dos agentes de 
crédito e destinados ao acompanha-
mento de atividades relacionadas 
com a administração de projetos. 
Foram substituídos dois antigos
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– cuja venda proporcionou a receita 
não operacional de R$22.000,00; 

– bem assim a compra de mais um, 
para suprir serviços da sede e 
atender eventuais necessidades dos 
agentes de crédito.

Quanto ao Passivo, temos a observar:

- com variação de pouca expres-
sividade, a rubrica “Valores a 
Apropriar” apresentava no final do 
exercício o saldo de R$62.175,61, 
nada obstante as medidas correti-
vas adotadas. Durante o exercício 
de 2010, deve-se persistir na pes-
quisa dos valores contabilizados, 
com vistas a sanar as pendências 
existentes;

- as demais rubricas do Circulante 
apresentaram significativo decrés-
cimo de valor, pela quitação de 
responsabilidades do projeto DF 
Digital, gerido pelo Providência até 
março;

- o Patrimônio Social teve a variação 
de R$ 368.637,16 (23,92%), pela 
incorporação de superávit consig-
nado no Balanço de 2008, conforme 
deliberado pelo Conselho de Admi-
nistração.

No que tange ao Balanço Patrimo-
nial do exercício, resta consignar a 
informação de que se encontra con-
tabilizado o valor de R$200.000,00 
em contas de compensação do Ativo 
e Passivo, correspondente ao limite 
contratual de microcrédito firmado 
com o Banco Popular do Brasil, que, 
embora ainda vigente, não vem sen-
do utilizado desde 2008, por proble-
mas de operacionalização. 
Comparativamente ao Balanço Pa-
trimonial do exercício anterior, a 
variação de R$17.600,00 refere-se 

ao valor de contratos que, liquida-
dos, reconstituem o valor contratual 
acima.

Abordando a Composição do Supe-
rávit, de se registrar que, em cum-
primento ao normativo interno que 
recomenda a contabilização como 
prejuízo de operações de microcré-
dito vencidas há mais de 120 dias, 
orientação que foi estabelecida em 
função do princípio contábil do con-
servadorismo – manter no Ativo ape-
nas os valores de liquidez certa e in-
questionável –, foram contabilizadas 
como perdas operações de tomadores 
individuais, no valor de R$24.955,23, 
e operações de tomadores solidários, 
no valor de R$11.794,30, totalizan-
do o prejuízo total de R$36.749,53. 
Importante registrar que no período 
foram:

- realizadas 321 operações, no total 
de R$184.200,00;

- realizados 1.409 recebimentos, no 
total de R$109.938,18;

- recuperados R$29.224,35, efetiva-
mente recebidos em caixa, rela-
tivos a operações contabilizadas 
como prejuízo em exercícios ante-
riores.

Na qualidade de agente da Caixa 
Econômica Federal, foram contrata-
das 165 operações de microcrédito, 
envolvendo recursos financeiros da 
ordem de R$93.900,00.

Em 2009, o superávit foi de 
R$1.148.546,25, com incremento de 
R$877.927,66 (324,42%) comparativa-
mente ao observado em 2008.

O acordo firmado com a FAPDF pro-
vocou, de modo geral, incremento 
nos valores das contas de receitas 
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e despesas, sendo de se destacar os 
principais fatores que influenciaram 
positiva e negativamente o resultado 
do exercício:

- Receitas Operacionais – 
R$2.252.698,51, incremento de 
R$1.467.058,82 (186,73%), sendo de 
se destacar:

• doações recebidas de pessoas 
físicas – R$77.997,45, crescimento 
de R$1.835,92 (2,41%) – caracteri-
zando manutenção do volume de 
captação do exercício anterior;

• doações de pessoas jurídicas 
– R$79.590,95, com variação ne-
gativa de R$316.174,04 (79,89%). 
Os principais doadores foram a 
OASSAB, a SÓ REPAROS Materiais 
de Construção e o Rotary Club 
Brasília Lago Norte, cujas con-
tribuições alcançaram 92,29% 
do total arrecadado; no ano sob 
análise observou-se significativa 
queda do valor das doações reali-
zadas pela Secretaria da Receita 
Federal (bens apreendidos, os 
quais são comercializados nos já 
tradicionais bazares beneficentes,  
o que motivou a queda observada 
na rubrica;

• receitas de empréstimos con-
cedidos – R$25.265,69, variação 
positiva de R$1.595,56 (6,74%) 
– pouco inferior à observada no 
exercício de 2008, resultado 
impulsionado pelas receitas pro-
venientes de operações de micro-
crédito realizadas com recursos 
da Caixa Econômica Federal, 
que contribuiu com o total de 
R$6.818,48 (26,99%);

• receitas financeiras 
– R$68.366,05, incremento de 
R$60.556,99 (775,47%) – trânsito 

de recursos financeiros relativos 
principalmente ao contrato firma-
do com a FAPDF;

• receita líquida de serviços presta-
dos – R$1.855.871,24 – resultado 
de acordos firmados com a OAS-
SAB e a FAPDF, respectivamen-
te no que tange às atribuições 
assumidas em decorrência do XVI 
Congresso Eucarístico Nacional  e 
do projeto DF Digital;

• receitas não operacionais 

– R$48.505,50, incremento de 
R$45.630,20 (1.586,97%) – resulta-
do da venda do Livro de Receitas 
(17,91%), aluguel de sala no Edifício 
Providência (36,74.%) e venda de 
dois veículos (45,36%);

- Despesas com pessoal  - 
– R$465.384,78, incremento de 
R$158.243,46 (51,52%) – impulsio-
nado pelo reajuste salarial anual 
e pela manutenção em nossos 
quadros de cinco empregados 
remanescentes do DF Digital. 
Relevante também o pagamento 
de gratificação aos empregados do 
corpo permanente, em função do 
incremento de trabalho gerado pela 
administração de projetos em que o 
Providência tem atuado;

- Despesas administrativas 
– R$326.431,32, crescimento de 
R$145.718,70 (80,64%) – foram 
influenciadas pelos gastos decor-
rentes de projetos administrados, 
inclusive relativos ao contrato da 
FAPDF. De serem destacadas as 
seguintes despesas:

• energia elétrica, água e esgoto
 

– R$5.168,01, despesas realizadas 
somente a partir do exercício sob 
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comento, a partir da inauguração 
do Edifício Providência;

• telefonia – R$19.100,83, redução 
de R$3.519,43 (15,56%);

• serviços gráficos – R$3.309,80, 
incremento de R$2.998,62 
(963,63%) – destaque para a im-
pressão de envelopes timbrados, 
blocos de notas fiscais e cartões 
de visita;

• divulgação – R$29.592,42, in-
cremento de R$27.314,42 
(1.199,05%) – decorrente prin-
cipalmente do maior volume de 
impressão do relatório de ativida-
des de 2008;

• material de escritório 
– R$8.857,99, incremento de 
R$5.692,53 (179,83%);

• manutenção, conservação e 
limpeza – R$35.955,04, incremen-
to de R$17.222,38 (91,94%) – do 
Edifício Providência, em função 
do aumento das atividades opera-
cionais;

• seminários e eventos 
– R$17.567,42, incremento de 
R$12.809,03 (269,19%) – que 
incorpora inclusive gastos para a 
realização do XI Seminário Provi-

dência de Microcrédito;
• depreciação – R$70.803,48, incre-

mento de R$24.169,55 (51,83%) 
– em função principalmente do 
aumento observado na rubrica 
“Veículos”;

• reforma de imóvel de terceiros 
– R$34.750,00, incremento de 
R$28.500,00 (456%), decorrente 
de gastos realizados para recupe-
ração e devolução de imóvel, de 
propriedade da OASSAB, utilizado 
pelo Providência desde sua fun-
dação, em 1998. até fevereiro de 
2008;

• transportes/veículos – 
R$36.034,06, incremento de  
R$12.407,76 (52,52%);

 - Serviços de terceiros 
– R$246.059,86, incremento de 
R$218.734,93 (800,5%) – como 
acima relatado, em função das 
atribuições assumidas pela admi-
nistração do projeto DF Digital;

 - Despesas tributárias 
– R$56.292,85, incremento de 
R$53.271,99 (1.763,47%), decor-
rente do recolhimento princi-
palmente de ISS, sobre emissão 
de notas fiscais – prestação de 
serviços decorrentes de acordos 
firmados com a OASSAB e a FAPDF.

A Diretoria-Executiva submete este relatório anual de atividades ao Conselho 
Fiscal e, em seguida, ao Conselho de Administração, para que este o submeta à 
deliberação da Assembleia Geral, nos termos dos artigos 22 e 27 do Estatuto.

Brasília (DF), 15 de janeiro de 2010.

Edson Murilo Escobar
Diretor-Presidente
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