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Cuidar das crianças e dos jovens

Reconhecer em cada pessoa fragilizada, pobre e excluí-
da, o rosto humano de Deus é dever cristão, responsa-
bilidade também de cada pessoa que se dedica à cons-

trução de um mundo melhor. E neste compromisso, há uma 
prioridade que precisa ser reconhecida por todos: o cuidado 
com as crianças e os jovens. Diante dos pobres e excluídos, 
especialmente das crianças e jovens que vivem nas vilas e fa-
velas, vale recordar do que disse Jesus: “Todas as vezes que 
fizestes isso a um destes pequeninos, que são meus irmãos, foi 
a mim que o fizestes!” (Mt 25,40). O coração que ouve este 
ensinamento de Cristo vence a indiferença, buscando contri-
buir com as iniciativas que objetivam proteger a infância e a 
juventude. Exemplo marcante de solidariedade cristã é o tra-
balho desenvolvido pela Associação Projeto Providência, em 
seus 30 anos de história. 

O amor ao próximo é o principal nesta trajetória boni-
ta, no contexto de vilas e favelas. Referência na promoção 
do desenvolvimento de crianças e jovens de comunidades 
pobres, a Associação Projeto Providência contribui também 
para o bem-estar dos adultos – os familiares dos pequeninos. 
Está, pois, a serviço da família, possibilitando que os lares, 
em contextos muitas vezes marcados por exclusão e violência, 
tornem-se autênticas escolas de amor. 

O trabalho desenvolvido na Associação tem permitido aos 
pequeninos vencerem inúmeras adversidades. Muitos adultos, 

ex-alunos da Associação, mostram com suas vidas a importân-
cia desta Instituição. Após serem amparados na infância, tor-
nam-se, na maturidade, profissionais capacitados, pais e mães 
de família, homens e mulheres que vivem com dignidade, cida-
dãos éticos. A Associação Projeto Providência, assim, contribui 
para fazer florescer a potencialidade de cada pessoa, um serviço 
de incontestável valor, que decisivamente transforma realida-
des e salva vidas.    

Na celebração dos 30 anos da Associação, oportuno é 
acolher no coração o que indica o Papa Francisco, a respeito 
do dever de todas as pessoas em relação às crianças e aos 
jovens: “Assim como no Evangelho Jesus acolhe as crian-
ças, abraça-as e abençoa-as, também nós temos o dever de 
proteger, guiar e encorajar os pequeninos. É necessário ver 
cada criança como um dom que deve ser acolhido, amado e 
protegido. Devemos também cuidar dos jovens, não permi-
tindo que lhes seja roubada a esperança”. Eis a missão que 
todos os colaboradores, educadores, amigos e voluntários 
da Associação Projeto Providência abraçam amorosamente.  
Com gratidão, permaneço unido a todos, para juntos conti-
nuarmos esta bonita história. 

Dom Walmor Oliveira de Azevedo
Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte 

e Presidente da Associação Projeto Providência

Exemplo marcante de solidariedade 
cristã é o trabalho desenvolvido pela 

Associação Projeto Providência, 
em seus 30 anos de história 

Faça sua doação 
ligando para 

(31) 3273-8902 
ou 3403-2162

Muito obrigado!



s

EXPEDIENTE
Publicação comemorativa

 dos 30 anos da Associação 
Projeto Providência

Diretor Presidente
Dom Walmor Oliveira de Azevedo 

Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte

Fundador do Projeto Providência
Padre Mário Pozzoli, CRSP

Diretora Geral
Fernanda Flaviana de Souza Martins

Nome oficial
Associação Projeto Providência

Rua D, nº 300 - Jardim Vitória - Vila Maria 
CEP: 31975-390 - BH/MG

CNPJ: 26.230.607/0001-51
Contato: escritorio@projetoprovidencia.org

Site: www.projetoprovidencia.org
Facebook: https://www.facebook.com/projetoprovidencia.org/

Registro e Certificado de “Entidade de Fins Filantrópicos”
Certificado: Resolução nº 229 de 20/10/2000, 

processo nº 44006001744/2000-11
Registro: CNAS nº 71010.001389/2006-33

Unidade de Vila Maria 
Rua D, nº 300 - Jardim Vitória - Vila Maria - BH/MG 

CEP: 31.975-390 - Telefax: (31) 3493-5227

Unidade Taquaril
Rua Alair Pereira da Silva, 100 – Taquaril - BH/MG

CEP: 30.290-580 - Telefone: (31) 3483-3887

Unidade Fazendinha 
Rua Men de Sá, 2020 - Fazendinha (Aglomerado da Serra) 

BH/MG - CEP 30.260-270 - Telefone: (31) 3283-1949

Edição
Vânia Queiroz - MG 03631 JP

Eduardo Franco - MG 03730 JP

Redação
Vânia Queiroz (Cel: 99737-3050)

Eduardo Franco (Cel: 99745-5608)
Léo Mendes - MTB 13.044/MG

Fotos
Arquivos do Projeto Providência

Capa: Pedro Ferdinando
Colaboradores: 

Ana Martins, Ane Guimarães,
Jéssica Tonelli, Pedro Ferdinando, 

Raphael Calixto e Sophia Souza

Coordenação Gráfica
Letra A Comunicação

(31) 2515-2357
eduardodfranco@gmail.com e vaniafqueiroz@yahoo.com.br

Criação e editoração gráfica
Cristina Maia (crysmaia@gmail.com)

Revisão
Verônica Maria Alves

Impressão
Gráfica O Lutador

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

ENTREVISTA
O desafio de fazer o 
Projeto Providência 

seguir em frente

Págs. 4 a 6

O Projeto 
Providência 

e a sua 
Padroeira

UNIDADES

As três Unidades do 
Projeto Providência

são sinal de 
esperança nas 
comunidades

Págs. 8 a 11

Pág. 7

Conhecendo um 
pouco mais o 
nosso querido 
Padre Mário

Págs. 12 e 13

O Projeto 

Sensibilidade e 
dedicação movem 

os educadores

Educandos são 
amados e 

respeitados

Págs. 
14 a 
16

Págs. 
17 e 
18

EXPEDIENTE
Publicação comemorativa

 dos 30 anos da Associação 



s

Funcionários 
dedicados e 

envolvidos com 
a causa

Págs. 19 a 21 Págs. 22 e 23

Famílias 
se sentem 
seguras e 

amparadas

Pág. 34

Pág. 28

Colégio Santa Maria 
assume a Educação Infantil

Parceiros: 
sonho que 
se sonha 

juntos se torna 
realidade....

Projeto Grafite promove 
integração e sociabilização 

da juventude

Com a palavra, 
os ex-educandos

Pág. 24 a 26

Págs. 36 e 37

Págs. 29 a 32

ARTIGO
30 anos de

providências
tomadas

Pág. 27

Grupo de Apoio tem 
função terapêutica e 
aumenta renda das 

participantes

Pág. 39

Gratidão

Pág. 40

Os efeitos da arte
sobre a vida

Pág. 38

Adolescentes vivem o sonho 
dos 15 anos com grande festa

Págs. 34 e 35

Esporte e educação 
revelando talentos

Pág. 33 



Dirigir a Associação Projeto Providência, que com-
pleta 30 anos e atende a 1.600 crianças e ado-
lescentes de três comunidades de baixa renda de 

Belo Horizonte, não é tarefa fácil. É preciso tratar todos 
com amor e garantir recursos para custear as diversas ofici-
nas, a alimentação dos educandos e os salários de cerca de 
80 educadores e funcionários. A Assistente Social e auto-
ra de vários livros sobre crianças e adolescentes, entre eles 
“Análise Institucional na Saúde – O Impacto da Violência 
Intrafamiliar nas Crianças e Adolescentes” (2015), Fernan-
da Flaviana de Souza Martins, aceitou o desafio e, desde 
2015, dirige o Projeto Providência (PP). Consciente de que 
não seria fácil substituir o fundador, Padre Mário Pozzoli, 
que deixou a Obra em 2013, Fernanda procurou seguir seus 
passos e trabalhar com alma e coração. A fase inicial foi 
mais difícil, pois as comunidades de Vila Maria, Taquaril e 
Fazendinha, onde se localizam as três unidades do PP, assim 
como parte dos educadores, educandos e apoiadores, não 
sabiam ao certo se as tribulações da transição seriam venci-
das e se a Obra iria continuar. Com apoio do Presidente da 
Instituição, o Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, 
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Fernanda arregaçou as 
mangas, motivou a equipe, implementou novidades e res-
gatou projetos que estavam parados. Também foram fun-
damentais o suporte dado pelo Bispo Auxiliar e Reitor da 
PUC Minas, Dom Joaquim Mol, e outros apoiadores. Tudo 
isso fez reacender a esperança e a certeza de que o Projeto 

O desafio de fazer o Projeto 
Providência seguir em frente

FERNANDA FLAVIANA DE SOUZA MARTINS
Diretora Geral do PP

Doutora em Psicologia pela PUC Minas, a 
Diretora Geral do Projeto Providência, Fer-
nanda Flaviana de Souza Martins, é Assis-
tente Social e atua na área da criança e do 
adolescente há quase duas décadas. É especia-
lista em violência doméstica pela Universida-
de de São Paulo (USP). Lecionou no Curso de 
Serviço Social da PUC Minas e na Pós-gradu-
ação da Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF) e Prepes. Foi consultora da UNESCO 
(2010) e da Fundação Associação Voluntários 
para o Serviço Internacional (AVSI) entre 
2010 e 2012 no Brasil em programas de pro-
teção especial. Foi Presidente do Conselho Es-
tadual dos Direitos da Criança e Adolescente.

Fernanda Martins recebendo 
a Medalha da Inconfi dência

Equipe do PP com Dom 
Walmor na missa de 15 anos 

dos educandos no Taquaril
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Providência chegasse aos 30 anos “vendendo saúde”. Um 
alívio para as famílias das três comunidades atendidas, que 
contam com o que chamam de “obra de Deus” para que 
suas crianças e adolescentes tenham um futuro com sua 
dignidade, segurança e transformação social assegurados.

Como você chegou ao Projeto Providência? 
Confesso que não conhecia pessoalmente o Projeto Provi-
dência. Eu cheguei a ele por meio de Dom Mol, que me fez 
um convite muito carinhoso, e de Dom Walmor que aben-
çoou minha vinda. Eles têm muito amor por esta Obra, 
criada a pedido da Arquidiocese de Belo Horizonte. É uma 
alegria muito grande ter Dom Walmor como nosso Presi-
dente. Muito gentil e apoiando todas as ações, sempre com 
um olhar especial e carinhoso para as nossas crianças e ado-
lescentes. Nunca vou me esquecer do meu primeiro dia no 
Projeto Providência. Uma surpresa para todos! Ao chegar  
no Vila Maria, pude observar e perceber, desde o primeiro 
momento, toda sua beleza e a presença de uma magia no 
lugar. Foi encantador! Emoção que tive também no Taqua-
ril e no Fazendinha. Sempre que posso, digo e repito: eu 
ganhei um presente, meu presente é o Projeto Providência. 

Na fase inicial, quais os principais desafios que você 
encontrou para dar continuidade a esta Obra de 
cunho social tão importante?
Desde o início sabia que não seria fácil, mas desde o primei-
ro instante me senti abraçada pelas pessoas, e em especial 
pelas lindas crianças. Foi amor à primeira vista! Amor que 
recebi no abraço e olhar de cada criança, amor que não tem 
preço, amor generoso e gratuito! Recebi amor e retribuí da 
mesma forma, com o meu amor! Gostaria que cada crian-
ça e adolescente do Projeto Providência soubesse o tanto 
que os amo! Acho que eles sabem, pois recebo tanto, tan-
to amor, que isso me move a querer cada vez mais apoiá-
los. Desejo muitas felicidades e conquistas para eles, e se o 
Projeto Providência puder ser um viés que possibilita esse 
caminho, me sentirei muito feliz, pois estaremos fazendo o 
que Padre Mário sempre procurou ser: uma ponte para que 
eles conseguissem alcançar seus sonhos. Assumir a Obra 
de uma pessoa tão especial, marcante e querida por todos 
da comunidade não foi tarefa fácil. A expectativa é sem-
pre grande, afinal Padre Mário fez muitas coisas lindas e 
significativas. Os desafios sempre vão existir, mas temos 
história, conteúdo, vontade e experiência, e isso nos im-
pulsiona a seguir em frente. 

Recentemente, você e  algumas funcionárias do Pro-
jeto Providência foram visitar o fundador da Insti-
tuição, Padre Mário Pozzoli, no Pará. Como foi esse 

contato e de que forma ele acompanha o Projeto Pro-
vidência?
Foi emocionante! Não sabia como Padre Mário me rece-
beria, afinal ele não me conhecia e, como bom mineiro, 
no qual se transformou, no início se mostrou desconfia-
do, mas minutos depois já estava sorrindo e contando 
histórias do período que viveu em Belo Horizonte. Par-
ticipar da missa na Basilica de Nossa Senhora de Nazaré 
com sua presença, saber que ele está bem e é tão que-
rido, foi muito gratificante, com certeza voltarei para 
revê-lo. Chorei muitas vezes com minhas companheiras 
Téia, Távara e Flávia, aliás choramos juntas com Padre 
Mário, de alegria por viver aquele momento.

 
A crise econômica enfrentada pelo Brasil trouxe re-
flexos para grande parte dos brasileiros, principal-
mente para as populações de baixa renda como as 
que vivem no entorno do Projeto Providência. Isso 
fez aumentar a demanda das famílias pelos serviços 
do PP? 
Muito, mas como dizia nosso querido Padre Mário, mila-
gres acontecem no Projeto. Nos últimos anos temos rece-
bido muitas doações de cesta básica de amigos e também 
da Policia Militar; e isso tem ajudado muito. Quando 
possibilitamos que as pessoas tenham esse direito básico 
garantido evitamos sofrimentos em suas famílias. Infeliz-
mente temos muitas crianças com direitos básicos viola-

O sonho de conhecer Padre Mário 
foi realizado em 2017
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dos, morando em ocupações, sem acesso a água, e outros 
serviços públicos. Procuramos não olhar para as dificul-
dades e sim para a pessoa que está diante de nós. Sujeito 
de direito e de felicidade, damos as mãos  e vamos juntos.

Sabemos que o Arcebispo Metropolitano de Belo 
Horizonte, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, e 
Dom Joaquim Mol, têm um carinho especial por esta 
Obra. O que eles têm feito para garantir que o PP 
continue funcionando com qualidade? 
Eles têm feito tudo para manter esta Obra linda viva. Te-
mos total apoio oferecido pela PUC Minas. Destaco que 
uma grande preocupação nossa e também do Padre Mário 
é com os adolescentes. Hoje, o adolescente sai do Projeto 
aos 15 anos e tem oportunidade de ser Jovem Aprendiz 
na PUC Minas. Isso é maravilhoso e só foi possível gra-
ças ao apoio do nosso querido Dom Mol. Nosso querido 
Presidente Dom Walmor tem nos dados total apoio, so-
bretudo espiritual, através de suas orações. Em relação à 
gestão, o nosso Presidente apoia nas melhores escolhas, 
sempre orientando sobre os caminhos a serem seguidos. 
Isso dá maior segurança para a Obra, pois estamos ampa-
rados em todos os campos.

Do ponto de vista estatístico, qual o número de crian-
ças e jovens atendidos, de educadores e de oficinas 
oferecidas. Como está o Projeto Providência hoje? 
Estamos atendendo em torno  de 1.600 crianças e ado-
lescentes, diariamente, com refeição e diversas atividades. 
Somos 80 educadores, considerando educadores todos que 
trabalham nas Unidades. São muitas as oficinas ofereci-
das, hoje temos Judô, Capoeira, Circo, Teatro, Orquestra 
Sinfônica, Futsal, Vôlei, Acompanhamento Escolar, Arte 

Culinária, Arte e Madeira e Arte Manual. Temos também 
atividade de grafite para a comunidade. A Educação Infan-
til é desenvolvida em parceria com o Colégio Santa Maria.

Que novidades foram implementadas ou resgatadas 
no Projeto Providência, nos  últimos anos? 
Uma novidade é o Jovens em Ação, que vem desenvolven-
do o grafite. Essa atividade surgiu como uma possibilidade 
para a juventude do entorno do Projeto. Tenho essa arte 
como ferramenta de inclusão social. Outra novidade é o 
projeto Fortalecendo Vínculos, pelo qual acompanhamos 
sistematicamente as famílias do Projeto Providência. Tam-
bém resgatamos o projeto Meus 15 Anos e criamos os Pon-
tos de Métodos, baseados na experiência do Padre Mário, 
registrada no Plano Político Pedagógico da Associação. 

Que futuro você vislumbra para o Projeto Providência? 
O futuro do Projeto Providência para mim é, hoje, viver-
mos intensamente este momento, apoiando nossos jovens 
em todas as suas necessidades, no seu desenvolvimento 
integral e social. Apesar das dificuldades, a felicidade faz 
parte da nossa realidade, e isso é incrível. Quantos mo-
mentos lindos vivi com nossas crianças e adolescentes, 
passeios no Parque Guanabara, cinema, diálogos, aper-
tos de mão, um abraço, um beijo, um gesto de carinho!  
É uma troca, uma troca de amor, abençoada por Deus. 
Acredito em um futuro promissor, pois estamos investin-
do nas pessoas hoje, agora. 

De que maneira as pessoas podem ajudar esta Obra 
tão importante a ter continuidade e ser ampliada 
para atender toda a demanda que recebe? 
Pode apoiar financeiramente, sendo padrinho, e afetiva-
mente dando carinho, como voluntário. 

Jovens fi zeram questão de agradecer 
pela festa de 15 anos

As pessoas que se interessarem 
em apadrinhar educandos 

devem entrar no site 
www.projetoprovidencia.org 

e preencher o formulário. 
Também podem ligar para os telefones 

(31) 3273-8902 ou 3403-2162. 
As doações podem ser feitas pelas contas 
da Cemig ou Copasa, por boleto bancário 

ou débito em conta, para os 
correntistas do Banco do Brasil.
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O Projeto 
Providência e 

a sua Padroeira

A Igreja Nossa Senhora da Divina 
Providência, da Vila Maria, acolheu, 
em 1988, um trabalho importante 

dedicado às crianças e aos adolescentes que 
sofriam com a extrema pobreza: o Projeto 
Providência.

A Padroeira da Instituição é Maria, Mãe 
da Divina Providência. Criada pelo Padre 
Mário Pozzoli, a Associação Projeto Provi-
dência é lugar especial que busca acolher os 
pequeninos das vilas e favelas, contribuindo 
para o desenvolvimento integral das crianças 
e adolescentes. 

Mãe da Divina Providência

Os Padres Barnabitas, Congregação da 
qual Padre Mário Pozzoli faz parte, iniciaram 
a devoção à Maria, venerada com o título de 
Nossa Senhora da Divina Providência, no sé-
culo XVII, na Itália. Mas a imagem da Pa-
droeira do Projeto Providência tem caracte-
rísticas singulares, próprias do Brasil.

Em 2002, quando o Projeto Providên-
cia já atendia milhares de crianças e adoles-
centes de três favelas: Vila Maria, Taquaril 
e Fazendinha, Padre Mário viajou para a Itália com o 
quadro original de Nossa Senhora Mãe da Divina Pro-
vidência, de autoria de Scipione da Gaeta. Padre Mário 
achava que faltava às feições da imagem de Nossa Se-
nhora semelhança com a do povo brasileiro. Por isso, 
junto com o quadro, Padre Mário levou para a Itália 
algumas fotos das pessoas que viviam na Vila Maria. 
O sacerdote pediu a um escultor italiano que prepa-
rasse uma imagem, em madeira, que representasse os 
sentimentos e a religiosidade do quadro original, mas 
também as características do povo brasileiro. E assim 

Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giovanni D’Aniello 
(terceiro da direita para a esquerda), e 

Dom Walmor em visita à Unidade Fazendinha

foi concebida a escultura da Padroeira do Projeto Pro-
vidência.

Uma forte característica da imagem é a predominân-
cia do azul, em vez do vermelho, da obra original. A 
cor que prevalece na imagem da Padroeira do Projeto 
Providência foi inspirada na escultura de Nossa Senhora 
da Divina Providência que fica no Noviciado dos Padres 
Barnabitas, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro (RJ).
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As três Unidades do 
Projeto Providência

são sinal de esperança 
nas comunidades

uando observamos as três Unidades do 
Projeto Providência compreendemos que 
as comunidades nas quais elas foram inse-
ridas não foram escolhidas aleatoriamente. 

Vila Maria, Taquaril e Fazendinha foram seleciona-
das porque lá viviam famílias de baixa renda que 
precisavam de uma obra social que acolhesse seus 
filhos, garantisse seus direitos básicos e lhes desse 
formação humana e profissional para que eles tives-
sem perspectivas melhores que a dos pais.

Trinta anos depois, podemos dizer que o saldo 
do trabalho foi bastante positivo. Estima-se que 40 
mil crianças, jovens e adolescentes foram atendi-
dos pelo Projeto Providência. Muitos deles hoje são 
adultos; parte fez cursos universitários, a maioria 
constituiu família, trabalha e tem uma enorme gra-
tidão pela Obra. Enormes dificuldades para manu-
tenção do PP foram enfrentadas e vencidas. A Pre-
feitura de Belo Horizonte contribui com parte dos 
recursos, porém os custos para mantê-lo funcionan-
do são altos e houve momentos em que se pensou 
que ele iria “fechar as portas”. As mãos de Nossa 
Senhora Mãe da Divina Providência, a Arquidiocese 
de Belo Horizonte e os muitos benfeitores que aju-
dam impediram, contudo, que isso ocorresse.

Um dos momentos mais críticos ocorreu em 
2013, quando o Padre Mário Pozzoli, CRSP, fun-
dador do Projeto Providência, precisou se afastar 
do seu comando por questões de idade e saúde. 
Carismático e lutador incansável pela manutenção 
da Obra, Padre Mário encarnava o PP, e muitos 
duvidavam que ambos pudessem sobreviver, um 
desvinculado do outro. O baque foi grande, mas, 
felizmente, os dois estão aí firmes e fortes: o PP foi 
absorvido pela Arquidiocese de Belo Horizonte e 
segue seu caminho; enquanto Padre Mário está feliz 
em Belém (PA), à frente do Movimento de Evange-
lização Mojuvena.

As três décadas de fundação do Projeto Provi-
dência são motivo de comemoração de todos os que 
conhecem a grandeza dessa Obra, mas principal-
mente para as comunidades onde ele está inserido. 
Isso porque com a crise política, econômica e social 
que o Brasil atravessa nos últimos anos problemas 
como o desemprego, a miséria, a fome e a violência 
se agravaram nesses locais. O PP continua sendo 
a instituição na qual muitas famílias deixam seus 
filhos e buscam apoio e esperança para enfrentar as 
dificuldades.

Vila Maria

Taquaril

Fazendinha

Q

 Fotos feitas pelos educandos da Ofi cina de 
Fotografi a ministrada pelos alunos da PUC Minas
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Unidade Vila Maria

Melhorias que ocorreram não 
acabaram com os problemas sociais

A primeira Unidade do Projeto Providência é a de Vila Ma-
ria. Fundada em 1988, está localizada no bairro Jardim Vitória, 
que na época era conhecido como “favela dos caixotes”. Em três 
décadas, o processo de urbanização trouxe muitas melhorias, 
como asfaltamento das ruas, rede pluvial e de esgoto, escolas 
públicas e postos de saúde. Segundo a Coordenadora da Unida-
de, Flávia Alves da Rocha (foto), apesar desses avanços a comu-
nidade enfrenta muitos problemas.

No caso da saúde, por exemplo, ela comenta que os recur-
sos financeiros investidos pelo poder público são insuficientes 
para atender às necessidades da população. Mesmo com a boa 
vontade dos profissionais que atuam nos postos de saúde, há 
demora no atendimento e alguns tratamentos não têm pros-
seguimento. Com isso, as famílias sofrem com o agravamento 
de algumas doenças e o ressurgimento de outras que pareciam 
ter sido eliminadas.

A violência é outro problema sério enfrentado pela comu-
nidade do Jardim Vitória e demais bairros vizinhos. Flávia co-
menta que o tráfico de drogas atua como eminência parda da 
região e é sempre um chamariz para os jovens, principalmente 
aqueles que não prosseguem com os estudos, estão desem-
pregados e sem perspectivas de vida. “O Projeto Providência 
acaba sendo uma opção segura para livrar parte das crianças e 
jovens da comunidade deste risco”, assinala a Coordenadora.

Mesmo com a escassez de recursos financeiros que enfren-
ta, a Unidade Vila Maria atende hoje 256 educandos de 6 a 
15 anos. É um número significativo, porém pequeno diante 
da demanda. Para ampliá-lo, o Projeto Providência precisa 
conquistar mais apoiadores. 

Enquanto estão na Unidade, os educandos participam 
de Oficinas de Esporte e Educação (Capoeira, Judô, Voleibol, 
Futsal), Cultura e Arte (Teatro e Circo, Artesanato) e For-
mação Humana. Há 10 educadores para orientar as oficinas. 
Existe ainda o Apoio Pedagógico para ajudar na realização dos 
deveres de casa e trabalhos escolares. Uma parceria foi firma-
da com as Escolas Municipais Professor Milton Lage e Prefeito 
Souza Lima para acompanhamento dos educandos do PP que 
estudam nelas. “Mesmo com o apoio do Projeto, é imprescin-
dível que as famílias também acompanhem as atividades dos 
filhos”, ressalta Flávia.

São atendidas ainda na Unidade 
Vila Maria 200 crianças, de 2 a 5 anos, 
que participam da Educação Infantil. 
Ela é estruturada em parceria com a 
Rede Santa Maria, da Arquidiocese 
de Belo Horizonte, que paga os fun-
cionários, fornece o material didático 
e a metodologia. Elas permanecem na 
Unidade em período parcial, dando 
oportunidade aos pais de poderem trabalhar tranquilos.

Outro benefício do PP é fornecer alimentação aos educan-
dos: café da manhã e almoço para os que ficam no turno da 
manhã; café da tarde e jantar aos que permanecem no turno 
da tarde. Para os pais que trabalham ou não querem que seus 
filhos fiquem na rua quando não estão na escola, é uma tran-
quilidade poder deixá-los no Projeto.

Já o projeto Vincular atende um grupo de famílias que pe-
diu ajuda ao PP no sentido de melhorar o relacionamento fa-
miliar e cuidar bem dos filhos. Ele é desenvolvido com apoio de 
professores e estudantes do curso de Psicologia da PUC Minas. 

Vinculada ao Projeto desde 2005, no qual foi Educadora, 
Auxiliar de Coordenação e Psicóloga, Flávia se diz feliz e grata 
à Obra nestes seus 30 anos. Ela se lembra especificamente de 
um educando bastante problemático com o qual trabalhou 
em 2005 e a quem não desistiu de tentar ajudar. “Quando 
ele soube que eu havia retornado ao Projeto, em 2015, depois 
de ficar três anos fora, fez questão de vir me visitar, falar dos 
seus progressos e expressar o carinho que sente por mim. Isso 
é gratificante!”, resume.
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Unidade Taquaril

Apoio às famílias para combater 
a miséria e a violência

Mesmo com os recursos financeiros escassos e dificul-
dades de toda ordem que sempre acompanharam o Projeto 
Providência, em 1994 Padre Mário Pozzoli resolveu fundar 
a Unidade Taquaril. Assim como no bairro Jardim Vitória, a 
população de lá convivia com a pobreza, a violência e a falta 
de perspectivas. A Obra sempre foi um sinal de fé e esperan-
ça para as famílias do local, que viram a vida de seus filhos 
transformadas nestes quase 30 anos de funcionamento do PP.

A atual Coordenadora é a Assistente Social Cristina de 
Lima Januário (foto), que é do Vila Maria e tem vínculos com o 
Projeto desde a sua infância. Ela relata que não era educanda 
regular, mas participava das atividades que eram abertas à 
comunidade. Depois que se casou, as duas filhas foram edu-
candas na Unidade Vila Maria durante um tempo. No perí-
odo de Faculdade, ela foi aluna da Diretora do PP, Fernanda 
Martins e, em 2016, foi contratada como Assistente Social 
das três Unidades. Em julho de 2017, foi convidada para ser 
coordenadora da Unidade Taquaril.

Segundo Cristina, além dos problemas econômicos e so-
ciais que se agravaram com a crise vivida pelo Brasil, a comu-
nidade do Taquaril ainda se depara com um problema muito 
sério: a violência contra a mulher e as crianças. A Assistente 
Social explica que o machismo ainda é muito arraigado e, com 
isso, muitos homens se sentem no direito de agredir suas mu-
lheres e filhos. “O abuso sexual também está muito presente 
no território”, lamenta ela.

Resultado de ocupação de áreas de encosta, como a maio-
ria das favelas, o Taquaril enfrenta uma nova ocupação de 
outra área próxima. De acordo com Cristina, os ocupantes 
são famílias de baixa renda que vieram de outros bairros e  
cidades, além de pessoas do próprio Taquaril que viram na 
ocupação uma forma de fugir do aluguel. A assistente social 
visitou o local e ficou impressionada com a precariedade das 
barracas e das condições em que as cerca de 300 famílias estão 
vivendo. “Há muita miséria e os riscos de desabamento são 
iminentes”, alerta.

Alguns educandos da Unidade Taquaril vêm dessa nova 
área ocupada e os demais são oriundos de famílias de baixa ren-
da do bairro. São ao todo 380 educandos, de 6 a 15 anos; e ou-
tros 240 da Educação Infantil. As oficinas ofertadas são de: Vo-
leibol, Judô, Capoeira, Violino, Arte Culinária, Artes Manuais, 

Formação Humana, Apoio Pedagógico, 
Circo e Teatro. São seis educadores e 
três voluntários encarregados de fazer essa estrutura funcionar.

A alimentação também é fornecida aos educandos, as-
sim como muito carinho e afeto para que eles se sintam aco-
lhidos e resistam a tentações como a do tráfico de drogas. 
Depois do baque que ocorreu no período de transição do 
Projeto Providência para a Arquidiocese de Belo Horizonte, 
Cristina avalia que a confiança da comunidade e dos apoia-
dores está retornando. “Todos estão sentindo que a mística 
que Padre Mário implantou continua presente e que tan-
to Dom Walmor e Dom Mol quanto a diretora Fernanda 
Martins têm feito um grande esforço para que o PP prossi-
ga como um sinal de vida e esperança para as comunidades 
onde está inserido”, assinala.

Para Cristina, é possível resumir a história do Projeto 
Providência nestes 30 anos numa palavra: milagre. A Co-
ordenadora da Unidade Taquaril acredita que o momento é 
de agradecer a Deus por ter iluminado Padre Mário na cria-
ção de uma obra social tão importante e à Arquidiocese de 
Belo Horizonte por estar dando continuidade a ela. Também 
não podem ser esquecidos a Prefeitura de Belo Horizonte, as 
empresas parceiras e os benfeitores que ajudam a mantê-la. 
“Tudo isso, somado à dedicação dos educadores e funcioná-
rios, à confiança das famílias e o interesse dos educandos é que 
faz esse milagre ocorrer”, finaliza.
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Unidade Fazendinha

Prevalência de mulheres 
desempregadas chefiando as famílias

A mais nova entre as três Unidades do Projeto Providência, 
a Fazendinha foi fundada no ano 2000. Sensibilizado com a 
situação vivida pelas famílias que moravam na região, Padre 
Mário Pozzoli preferiu não ouvir os que o chamavam de “louco” 
por ampliar a atuação da Obra, que sempre teve dificuldades 
para se manter. Quase 20 anos depois, ao contabilizarmos o 
grande número de educandos que tiveram suas vidas transfor-
madas, só existem motivos para festejar e agradecer a Deus, 
ao fundador da Obra e a todos que se empenham para que ela 
tenha continuidade.

A Coordenadora da Unidade Fazendinha é a Assistente So-
cial Kênya Carvalho (foto). Ela atuava no Vicariato para Ação 
Social da Arquidiocese de Belo Horizonte e, em 2016, foi con-
vidada pelo então Vigário Episcopal da área e Presidente do PP, 
Padre Ademir Raggazzi, para assumir o cargo. Ficou apreen-
siva com a responsabilidade, mas foi convencida a conhecer a 
Obra e se inteirar da situação. “Como gosto muito de crianças, 
comentei com minha mãe que se tivesse contato com elas não 
conseguiria recusar o convite”, recorda.

E foi justamente o que ocorreu. Kênya conheceu-as e se apai-
xonou. Ela também fez questão de conversar com cada um dos 
educadores e funcionários para saber como eles se sentiam em 
relação ao Projeto. Alguns estavam insatisfeitos e preferiram sair. 
Outros só precisavam ser motivados. Recomposta a equipe, a Co-
ordenadora “arregaçou as mangas” e assumiu o compromisso de 
não deixar o sonho do Padre Mário se apagar. “Não o conheci, 
mas sei que ele criou uma obra que “põe no chinelo” todos os 
projetos sociais com os quais tive contato até hoje. Sem contar 
que sua mística está impregnada por todo o Projeto”, comenta.

Quando soube que Fernanda Martins, sua professora na 
Faculdade e alvo de sua admiração, iria assumir a direção do 
Projeto Providência, Kênya teve certeza de que o sonho do Pa-
dre Mário estava com o futuro garantido. Segundo ela, o dina-
mismo e a competência de Fernanda farão com que a Obra se 
mantenha e se expanda. “Isso já está sendo sentido por todos 
que estão envolvidos com o Projeto”, salienta.

Assim como as populações que circundam as outras Uni-
dades, a da Fazendinha também viu sua situação econômica e 
social piorar nos últimos anos. Kênya relata que nos últimos 
meses aumentaram as solicitações de pessoas em busca de em-
prego e pedidos de socorro por causa da fome. Quando ficam 

sabendo de alguma oportunidade de 
emprego, muitas vezes os candidatos da 
comunidade não atendem as exigências 
por causa do baixo nível de escolaridade. 
Uma das características das famílias do 
bairro Fazendinha é ter mulheres como 
chefes e provedoras. “São mulheres que 
cuidam sozinhas de seus filhos, estão desempregadas ou tra-
balham recebendo baixos salários e que não encontram tempo 
para completar sua escolarização”, sublinha.

A Unidade Fazendinha procura minimizar essa situação dra-
mática dentro das suas possibilidades. Atualmente, ela atende 253 
educandos, que participam das oficinas de Teatro e Circo, Judô, 
Orquestra, Culinária, Artesanato, Arte e Madeira, Esportes (Dan-
ça, Futsal e Handebol), Formação Humana e Reforço Pedagógico. 
Na Educação Infantil são atendidas 90 crianças. Assim como nas 
outras Unidades, nesta, também, todos recebem alimentação.

Kênya se emociona ao falar da coragem e força das crian-
ças, jovens e adolescentes da Unidade Fazendinha que, apesar 
de todos os problemas econômicos e sociais que os atingem, 
bem como às suas famílias, conservam a alegria e o sonho de 
um dia terem uma vida melhor. O Projeto Providência já trans-
formou a vida de milhares deles e a maioria confia que o mesmo 
pode acontecer com eles. “O PP é a chama de vida e esperança 
dessas comunidades, que se mantém acesa há 30 anos e que 
precisamos lutar para que não se apague”, conclui.
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A Diretora Geral do Projeto Providência, Fernanda Mar-
tins, viajou até Belém (PA), em agosto de 2017, para 
visitar o fundador da Obra, Padre Mário Pozzoli. Fer-

nanda entregou-lhe uma mala de cartas escritas pelos educandos 
e aproveitou a oportunidade para realizar uma entrevista especial 
com ele. Confira, aqui, os principais temas da tratados. 

A DESCOBERTA DA VOCAÇÃO E O DESEJO DE 
SER MISSIONÁRIO: Meu nome é Mário Pozzoli. Nasci em 
Lentate Sul Sevesso, Itália. Minha família era muito religiosa, 
minha mãe me levava à missa todas as manhãs.  Um dia, depois 
da confissão, fui fazer a penitência e me veio uma luz, pedindo 
para eu ser missionário. Quando sai da igreja, um amigo que 
estava comigo me perguntou: “Mário, o que aconteceu que fi-
cou uma luz ali sobre você?”.  Eu tinha mais ou menos oito anos 
de idade, foi quando descobri a vocação, era Deus me chaman-
do. Então, entrei para a Congregação dos Padres Barnabitas, 
onde estou até hoje. 

Depois do ensino médio, a professora perguntou quem gos-
taria de continuar a estudar, eu falei que gostaria e pedi para 
minha mãe ir falar com ela que eu queria ser missionário.  Fui 
estudar, mas tive problemas de saúde e parei os estudos. Depois 
voltei.  Falei com o meu diretor espiritual e ele me disse: “se Deus 
não lhe der saúde é porque não lhe quer”. Mais tarde, ele foi meu 
Diretor espiritual no noviciado e viu que minha vocação era cha-
mado de Deus mesmo. Estudei Filosofia, Teologia, e me tornei 
Padre. Quando o Padre Geral me perguntou para onde eu queria 
ir, eu disse: não sou eu que vou decidir, mas Deus já decidiu, eu 
quero ser missionário. Quinze dias depois, ele me chamou e disse 
que eu viria para o Brasil, trabalhar na formação do noviciado.

A CHEGADA AO BRASIL: Cheguei ao Brasil, em 1960, 
e fui para Jacarepaguá, Rio de Janeiro, onde assumi o novicia-
do, como vice mestre, por quatro anos. A congregação então 
foi dividida em Província do Sul e Província do Norte. Fui 
convidado a ir para a Província do Norte para viver minha 
vocação missionária em Belém (PA).

Indo para Belém, fiquei na cidade de Bragança e me tornei 
Vigário Geral na catedral. Meu desejo era ser missionário, mas 
nunca cheguei a ir para o interior, me dediquei aos trabalhos da 
paróquia, mas nunca gostei de trabalhar sozinho. Então sempre 
convidava alguém, especialmente os jovens, para participarem 
comigo.

Conhecendo um pouco mais 
o nosso querido Padre Mário
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ENCONTRO COM OS JOVENS NAS RUAS DE BELÉM:  
Fui mandado de Bragança para Belém para ficar na Basílica de 
Nazaré. Como lá já tinha um pároco, fiquei um pouco livre e co-
mecei a movimentar para implantar o Movimento da Juventude 
de Nazaré - Mojuvena.  No começo nem pensava na formação 
de um grupo assim, eu saia para as ruas pesquisando o interesse 
dos jovens e marcando rodas de conversa com eles. O Mojuvena 
começou sem uma identidade ou objetivo religioso. Eu andava 
de moto, resgatando os jovens pelas ruas de Belém. Nos reunía-
mos e eu celebrava a missa em vários locais, com a participação 
de muita gente. Só depois de algum tempo fomos convidados a 
celebrar na catedral, no horário das 18 horas, onde os jovens par-
ticipavam e davam testemunhos. O Movimento foi crescendo, se 
fortalecendo e existe até hoje. 

A VINDA PARA BH: Eu continuava com a responsabili-
dade do noviciado e fomos convidados a realizar um encontro 
das duas Províncias em Belo Horizonte. Em BH, fui convi-
dado a visitar a Paróquia Nossa Senhora das Vitórias e acabei 
ficando nessa Paróquia como Pároco. Conheci o, então, Arce-
bispo Dom Serafim Fernandes de Araújo. Apresentei a ele o 
meu trabalho realizado com os jovens em Belém, mas ele me 
pediu para trabalhar com crianças e adolescentes.  

OS PRIMEIROS PASSOS DO PP: Em 1988, comecei o 
Projeto Providência, em Vila Maria. Quem estudava de manhã 
vinha à tarde e quem estudava a tarde vinha de manhã. As crian-
ças e adolescentes eram todos da favela mesmo. Eu ganhava rou-
pas da Itália, naquele tempo eram roupas muito boas. Os contai-
ners chegavam cheios de roupas, máquinas e outras coisas, e nós 
fazíamos bazares para manter a Obra. Depois, um Coordenador 
da Regional Leste da PBH me convidou para implantar o Projeto 
no Taquaril. Eu disse: me dá o terreno que eu vou. Ele me apre-
sentou o terreno e eu implantei o Projeto no Taquaril.

UMA GRANDE AJUDA VINDA DA UNESCO: Al-
gum tempo depois, veio a Belo Horizonte um representante da 
UNESCO e o levaram para conhecer o Projeto. Depois veio a 
representante da UNESCO no mundo inteiro. Ela gostou muito 
do atendimento às crianças e passou a ajudar o Projeto. Uma 
vez, ela me levou à Alemanha para falar do PP em um jantar 
beneficente. Então eu disse: Ô gente, eu sou missionário e nunca 
vi um encontro tão bonito como este, mas eu também tenho um 
encontro diário com três mil crianças nas favelas lá no Brasil... E 
então eles começaram a falar “eu ajudo, eu ajudo”. Eles ajudaram 
bastante, até que um dia me falaram que não podiam mais aju-
dar porque tinham que ajudar a África.

LEMBRANÇAS MUITO BOAS DO PP: Tenho lembranças 
muito boas do Projeto, inclusive tenho ali as cartas...  Até os 

que não me conheceram estão me escrevendo. Uma delas diz: 
“Padre Mário, não te conhecemos, mas sabemos das grandes 
obras que realizou para nós, obrigado por tudo, te amamos”.

Eu sempre incentivei os cursos de Corte e Costura, Eletri-
cidade, Marcenaria e Culinária porque o que a pessoa aprende 
pode servir ali mesmo na favela, na própria casa e até para o 
sustento da família. Tem um caso de uma jovem que pediu a 
mãe para fazer o arroz e a mãe falou: “tá doida vai estragar a 
comida”. No outro dia, quando a mãe saiu, ela fez o almoço e 
todo mundo gostou muito.

Outro caso foi de um aluno do curso de Eletricidade que 
teve o chuveiro estragado em casa e os pais não acreditaram que 
ele podia consertar, por isso chamaram um técnico. Mas o téc-
nico não conseguiu consertar, então, o menino foi lá e consertou 
o chuveiro. Eu fui contar este caso em uma reunião de pais lá 
no Projeto e um pai se levantou e falou todo emocionado: “Eu 
sou este menino, Padre”.

Durante a entrevista, Fernanda fez questão de 
dizer ao Padre Mário o quanto ele é amado e res-
peitado pelo trabalho que construiu. “As crianças sa-
bem, e sempre são lembradas,  que o senhor é o nos-
so Fundador e que, se estamos lá hoje, é por conta de 
tudo que o você fez. As pessoas estão no Projeto por-
que acreditam naquilo que o senhor construiu. Nós  
mantemos a sua imagem viva e presente na mente 
das crianças do PP, porque é a referência e o exemplo 
que temos para continuar e ter forças. Se a gente pu-
der fazer um pouquinho do que o senhor fez, vamos 
contribuir muito para o Projeto”, afirmou.

Fernanda lembrou ao Padre Mário também da 
celebração da festa de 30 anos do Projeto e disse a 
ele: “como Fundador e muito querido por todos, sua 
presença é fundamental nesta festa. Na realidade, o 
senhor é o nosso convidado de honra!”.

Um convidado de honra 
na festa dos 30 anos

Padre Mário fala às crianças, na 
comemoração dos 25 anos do 
Projeto Providência, em 2013
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Os educadores são responsáveis pelo contato direto do 
Projeto Providência com os educandos. Eles preci-
sam criar um clima de empatia com eles e desenvol-

ver suas atividades nas áreas esportiva e cultural de maneira 
que conquistem a atenção e o interesse deles. Isso sem perder 
de vista que muitos desses educandos enfrentam deficiência 
na formação escolar, diversos tipos de carências materiais e 
afetivas, sem contar aqueles que são vítimas de violência. 
Tudo isso precisa ser considerado pelos educadores no traba-
lho que realizam.

A religiosa Maria Amália, da Congregação das Missio-
nárias Servas do Espírito Santo, atua no Projeto Providência 
desde 2002 e lida justamente com educandos que apresentam 
problemas de comportamento e de convivência com os cole-

Irmã Maria 
Amália usa a 
bioenergética 
para dar mais 
equilíbrio aos 
educandos

gas e educadores. Ela trabalhou por algum tempo com saúde 
alternativa e depois se especializou em análise bioenergética. 
O objetivo é tentar reverter o quadro negativo e, para isso, 
Irmã Maria Amália utiliza recursos como bolas de pilates. 
“Elas os ajudam a ter mais equilíbrio, limites, concentração 
e atenção”, explica.

Hoje, ela atende mais de 100 educandos nas três Unida-
des do PP. O que se pode dizer do Projeto Providência nestes  
30 anos, de acordo com a irmã Maria Amália, é que ele é uma 
obra de Deus. “E, como dizia o Padre Mário, se todos fazemos 
o possível, Deus faz o impossível”, arremata.

A estudante de Pedagogia e Educadora de Jogos da Uni-
dade Vila Maria, Ana Paula da Costa Olegário, é moradora 
do bairro Jardim Vitória e foi educanda do PP dos 10 aos 
13 anos. Segundo ela, os jogos pedagógicos possibilitam o 
desenvolvimento da coordenação motora, grossa e fina, dos 
educandos mais novos. Já os jogos de tabuleiro permitem que 
ela trabalhe regras, limites e respeito com os adolescentes.

Ana Paula avalia que o Projeto Providência realiza um 
trabalho de grande importância para as comunidades. Além 
de tirar as crianças e adolescentes das ruas, a educadora co-
menta que o Projeto lhes oferece formação humana, acompa-
nhamento escolar e encaminhamento para o trabalho. “Como 
moradora da comunidade, percebo o quanto as famílias são 
gratas pelo que seus filhos recebem”, assinala.

Há dois anos na Instituição, Charles Davidson Pereira é 

Sensibilidade e dedicação 
movem os educadores

A ex-educanda e hoje 
Educadora de Jogos, 
Ana Paula Olegário, é 
estudante de Pedagogia 
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Educador de Dança e Capoeira. Segundo ele, a arte e o es-
porte têm poder transformador na vida das crianças e jovens. 
Responsável pelo trabalho nas Unidades Vila Maria e Taqua-
ril, Charles comenta que os educandos gostam muito de par-
ticipar das atividades que ministra. “No Projeto, eles têm a 
oportunidade de sonhar e perceber que podem vencer as difi-
culdades que a vida lhes impõe”, reflete.

Lílian Aparecida da Silva é educadora de artes na Unidade 
Vila Maria. Em 2015, ela chegou ao PP e, na Oficina, procura 
desenvolver trabalhos nas áreas de desenho, pintura, bordado 
e outras atividades manuais. As crianças produzem trabalhos 
mais simples com colagem e recortes, já os adolescentes fazem 
coisas mais elaboradas com barbante, garrafas e agulha. 

A realidade da Educadora Alessandra de Oliveira Silva, 
que trabalha com apoio escolar na Unidade Taquaril, mudou 
muito desde que ela chegou ao Projeto Providência, em 2014. 
Naquela época, ela e os três filhos moravam no abrigo do 
bairro Granja de Freitas e não havia muitas perspectivas de 
melhora. Alessandra conseguiu matricular os filhos no Projeto 
e, depois de várias tentativas, conseguiu trabalho como Auxi-
liar de Serviços Gerais também nele. 

Ela ficou tão animada que, já tendo o Ensino Médio 
completo, resolveu voltar a estudar. Quatro anos depois, 
Alessandra, em 2017, concluiu o curso de Pedagogia. Con-

seguiu comprar um apartamento, os filhos Wesley, 17 anos, 
e Inês, 16 anos, estão estudando e participando do projeto 
Jovem Aprendiz, e Jennifer, 9 anos, estuda e é educanda do 
PP. “Quero ser professora no Colégio Santa Maria, porém, 
pretendo continuar no Projeto Providência, pois entendo 
que ele é uma bênção e uma missão que Deus me deu”, 
sublinha, emocionada.

Se o Projeto dá oportunidades de trabalho para ex-edu-
candos, as famílias também têm espaço dentro da Instituição. 
A estudante de Psicologia e mãe de um ex-aluno da Unidade 
Taquaril, Eliane Aparecida da Silva Barbosa, 45 anos, é Pro-
fessora de sala e trabalha com apoio pedagógico.

“O Projeto é uma benção na vida das crianças e tem aju-
dado muito. As dificuldades que a gente percebe são mesmo o 
fator da vida dentro de casa. São crianças que vêm com vários 
traumas, muitos conflitos. É um trabalho de tentar resgatar, 
trabalhar dentro do comportamento para que haja uma mu-
dança, mesmo que elas voltem para um lugar vulnerável, mas 
que saibam que têm alguém com quem podem contar”, relata.

As descobertas também fazem parte da vida dos educa-
dores. Karen Cristina Ferreira da Cruz, 20 anos, trabalha na 
Unidade Taquaril desde agosto de 2017, também como Pro-
fessora de sala e apoio pedagógico. Ela conta que até entrar no 
PP não fazia ideia da dimensão do trabalho.

Na Ofi cina 
de Artes, 
Lílian 
realiza 
atividades 
diferencia-
das para 
crianças e 
adolescen-
tes

Para 
Charles 
Pereira, 
dança e 
esporte 
têm poder 
transformador

Alessandra 
Silva acredita 
que o PP é 
uma missão 
que Deus 
lhe deu

Os 
educadores 
Eliane, Karen 
e Wellison
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“Eu tinha uma visão totalmente diferente do Projeto. 
Mesmo morando na comunidade, via só como uma escola. 
Tive um choque de realidade com a condição de vida dos me-
ninos e me apaixonei pela Instituição”, sublinha.

E não foi só isso. Condições de vida precárias, realidade de 
tanta gente acolhida pelo Projeto também impressionaram a 
educadora Karen. “A gente acha que as pessoas estão passan-
do fome só em lugares distantes, como na África, e não vê que 
do seu lado tem a mesma situação. Cada dia que passa a gente 
aprende mais com os alunos, pelas demonstrações de carinho, 
tristeza e crescimento”, finaliza.

E como explicar o amor de um educador pelo Projeto, 
uma vez que ele rejeitava a ideia de ser educando? Foi assim 
com Wellison Izaias Mariano, 28 anos. Aos 12, a mãe queria 
matriculá-lo, mas ele não aceitava, não queria participar de 
nada, até que ficou encantado pela Oficina de Dança.

“Encontrei-me na dança. Meus amigos e eu montamos 
um grupo de Hip Hop, os ‘Black Shock’, só com educan-
dos da Elétrica. Na época foi um sucesso. Cheguei a ganhar 
prêmios participando de competições com outros grupos. Eu 
posso falar que foi uma das melhores fases da minha vida.”

A dedicação como aluno, fez com que ele se tornasse o 
responsável pela mesma oficina, anos depois. “Acho que se 
não tivesse vindo, minha realidade teria sido muito diferente. 
A situação no bairro era mais pesada. A maioria dos jovens 
estava envolvida com drogas. Os professores não eram só edu-
cadores, eram amigos.”

Wellison conta ainda que a Vila Taquaril mudou muito 
com o Projeto. Para ele, Padre Mário Pozzoli teve uma visão 
esplêndida ao escolher onde o prédio da unidade seria cons-
truído, já que o ponto é privilegiado, uma vez que atende ao 
Taquaril inteiro, e outras comunidades como Castanheiras e 
Alto Vera Cruz.

Assim como Wellison, existem outros educadores que 
também são ex-educandos. O Professor da Oficina de Marce-
naria, Fabiano da Costa Barreiros, 27 anos, entrou no Projeto 
Providência aos 12 e ficou até os 18. Logo em seguida, virou 

Equipe de educadores durante curso de formação

Educadores 
Gabriela, 
Fabiano e 
Magda

vigia da Unidade Fazendinha e dois anos depois assumiu a 
vaga atual. Quase uma vida inteira dedicada ao PP.

“Eu acredito que se o Projeto não estivesse aqui a minha 
vida de adolescente até virar adulto não seria tão fácil como 
foi com a ajuda da Instituição, já que estamos em uma área de 
vulnerabilidade social e com famílias de baixa renda”, analisa.

Fabiano lembra que muitos dos amigos e ele iam para a 
Unidade apenas para comer, na maioria dos dias da semana. 
“Era um meio de vida e hoje eu ajudo crianças que eu olho e 
vejo que já fui da mesma forma. Então, os conselhos que a 
gente dá são mais direcionados. O Projeto é uma oportunida-
de muito grande para a vida deles.”

A educadora das Oficinas de Futsal e de Dança, Gabriela 
Coelho Rodrigues, 22 anos, iniciou sua vida de educanda ainda 
mais nova, aos três anos de idade. Ela recorda que Padre Mário 
Pozzoli era tão preocupado em acolher as crianças que ia até 
mesmo dentro das casas atrás de informações sobre quais vidas 
poderiam ser “salvas”. “Eu sou uma vida que foi salva, princi-
palmente da realidade que temos nas comunidades da região. 
Então a gente está aqui, com um futuro diferente.”

Para Gabriela, o desenvolvimento da Vila Fazendinha foi 
muito maior com o Projeto, porque ele não funciona só entre 
as paredes das Unidades. Os educadores e voluntários atuam 
também dentro das famílias, com grande apoio.

Há nove anos responsável pelas Oficinas de Informática, Ar-
tesanato e Educação Ambiental da Unidade Fazendinha, Magda 
Rosa de Morais Oliveira, conheceu o Projeto Providência já como 
funcionária, mas isso não reduz o seu amor pelo trabalho. Tanto 
que as crianças e os jovens a reconhecem como uma mãe.

“O carinho e atenção que muitos não têm em casa, eles 
vêm buscar aqui. Eu sinto que a infância, o brincar e a li-
berdade deles acontecem aqui dentro da Unidade. O Projeto 
representa tudo pra mim”, diz, emocionada.
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Educandos são amados 
e respeitados

Ser educando no Projeto Providência é, acima de tudo, 
ter os seus direitos básicos de criança e adolescente res-
peitados. Nele, a regra básica é que todos sejam tra-

tados com respeito e amor. Na Instituição, eles encontram 
oportunidade para estudar, desenvolver suas habilidades em 
diversas áreas, se divertir e serem felizes. Também é oferecida 
comida farta e saborosa.

De famílias de baixa renda e privada de vários tipos de con-

forto, a maioria tem consciência de que o Projeto Providência é 
como um barco forte e seguro, guiado por Deus num mar cheio 
de tormentas. Nos seus 30 anos de existência, esse barco con-
duziu cerca de 40 mil educandos até a terra firme da dignidade, 
do resgate da cidadania e do porto seguro de poder estudar, ter 
uma profissão, trabalhar, constituir família, ter casa etc.

Leia abaixo o que dizem alguns dos educandos atuais do 
Projeto Providência:

“Estou há seis anos no Projeto Providência. Gosto demais daqui. Estou no 9º 
ano da Escola Municipal Professor Milton Lage e não preciso fazer aulas de 
reforço no Projeto, pois minhas notas são boas. Estou fazendo as Oficinas de 
Fotografia, Judô e Teatro. Tenho quatro irmãos e todos foram educandos do 
Projeto. Os três mais velhos já saíram e estão trabalhando. Eu e meu irmão 
gêmeo Alex queremos muito ir para o projeto Jovem Aprendiz depois que 
sairmos daqui. Somos muito gratos ao PP, à toda sua equipe e ao Padre Mário. 
Queria muito um dia poder revê-lo”.
Aléxia Paula Santos, 14 anos, Unidade Vila Maria

“Amo o Projeto Providência, que frequento desde a Educação Infantil. Tudo 
aqui é bom, desde as oficinas até a comida. Foi no Projeto que descobri o 
teatro e agora sonho em ser ator. As crianças e adolescentes que têm a opor-
tunidade de vir para cá ficam livres do risco de ficar nas ruas e aprender coi-
sas erradas. Vou bem na escola, onde ao final de cada ano sempre recebo o 
certificado de melhor aluno da minha turma. Acho importante o Projeto estar 
fazendo 30 anos, pois sei que ele ajudou muita gente a ter um futuro melhor.”
Igor Corrêa Francisco, 12 anos, Unidade Vila Maria

“Depois de cinco anos, outubro de 2017 foi meu último mês como educando do 
Projeto Providência. E graças a ele, estou indo para uma nova etapa da minha 
vida, que é ser jovem aprendiz na PUC Minas Coração Eucarístico. Da unidade 
Taquaril só tenho boas recordações. É um lugar bacana, no qual todos têm a 
liberdade de aprender. Se não tivesse me tornado educando, teria mais dificul-
dade na vida, porque na época eu não gostava de canto nenhum. Lá, fiz amigos 
e vou ficar com saudades. Virei sempre visitar.” 
Alan Batista dos Santos, 15 anos – Unidade Taquaril
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“Gosto muito de passar a semana aqui. A minha oficina preferida é a de culinária. 
Já aprendi a fazer bolos, salgados e de vez em quando minha mãe deixa fazer em 
casa e dá certinho. O Projeto Providência é muito melhor do que ficar em casa.” 
Beatriz Taís Medeiros de Oliveira, 10 anos – Unidade Taquaril

“Gosto de participar de várias atividades do Projeto. Hoje, a minha preferida é a ca-
poeira. Já aprendi muitos golpes. Mas também participei de outras, como a culinária 
e ajudei minha mãe na cozinha, fazendo salgado. É muito legal. A família toda gosta 
daqui, já tive três irmãos que também vieram pra cá.” 
João Victor Albino de Souza, 9 anos - Unidade Taquaril

“Sem o Projeto acho que a minha realidade seria muito pior. Cresci vendo al-
guns exemplos ruins até mesmo dentro de casa, com familiares. Aqui eu entendi 
melhor o que estava acontecendo. Hoje participo de várias oficinas como as de 
Música, Orquestra Jovem e Gincanas. Outra coisa que eu percebi é que depois 
da parceria com o Colégio Santa Maria, o reforço escolar é mais intenso. A gente 
aprende muito com os professores. Meu sonho é estudar Gastronomia e viajar 
pelo mundo.”
Rafael Correia de Sousa, 12 anos - Unidade Fazendinha

“Eu gosto muito do Projeto. Participo de praticamente todas as oficinas. As minhas 
preferidas são a Orquestra Jovem e Dança. Tento ajudar em casa, lembrando das 
oficinas daqui da unidade. De tantas oficinas que fiz aqui, fico pensando em qual 
delas vou escolher para ser a minha profissão.” 
Agostinha Rodrigues Santos Neves de Souza, 13 anos – Unidade Fazendinha

“Participo de todas as atividades. É muito legal e divertido. Na Capoeira, já sei fazer 
alguns golpes e sei também o significado das trocas de corda, do respeito entre os 
participantes. Já fiz Teatro e Judô. Na Culinária, aprendi a fazer bolinho de chuva, co-
xinha, pastel e outros salgados. Toda a minha família gosta muito que eu venha pra cá.” 
Monique Dias Paulo, 9 anos - Unidade Taquaril
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Funcionários dedicados e 
envolvidos com a causa

Os funcionários do Projeto Providência têm alguns 
atributos que os tornam especiais e preparados 
para executarem bem as suas funções. Em pri-

meiro lugar, eles possuem sensibilidade para lidar com 
crianças, jovens, adolescentes e familiares que vivem uma 
realidade econômica e social tão difícil. Parece contraditó-
rio, mas essa turma também necessita ter “casca grossa” 
para não se deixar abater com as dificuldades enfrentadas 
pela Obra. A fé também é fundamental para acreditar que 
Deus, pela intercessão de Nossa Senhora Mãe da Divina 
Providência, vai tocar o coração das pessoas que vão ajudá-
los a superar os obstáculos.

Quem pode falar sobre isso de cadeira é Erilene de Paula 
Martins  Aquino, mais conhecida como Téia, que atua na 
área Administrativa/Finaceira e é funcionária do Projeto há 
29 anos. Quantas vezes ela se deparou com o caixa do Proje-
to vazio para pagar suas contas e Padre Mário Pozzoli, com o 
terço em punho, procurando tranquilizá-la: “Calma, mana, 
Nossa Senhora vai providenciar”. E não é que eles sempre 
encontravam um parceiro ou benfeitor para socorrê-los!

Téia diz que aprendeu muito com o PP e, principalmen-
te, com Padre Mário. A funcionária comenta que a saída do 
sacerdote do comando do Projeto foi dolorosa, mas era ne-
cessária pois ele já não tinha mais forças para levá-lo adiante. 
Segundo ela, a chegada da Diretora Fernanda Martins rea-
cendeu a esperança de que o Projeto Providência vai prosse-
guir e ampliar seu atendimento. 

Sobre o saldo da Obra nestes 30 anos, Téia conta a his-
tória de um rapaz que encontrou numa empresa e que co-
mentou ter sido educando do PP. Quando ela lhe perguntou 
o significado do Projeto para ele, a resposta foi: “Se hoje 

Em 29 
anos, Téia 
já assis-
tiu o PP 
enfrentar 
e vencer 
várias 
difi culdades

Aloísio 
acredita 
na sensibili-
dade 
e empenho 
da 
Diretora 
Fernanda

sou um trabalhador honesto e pai de família, devo isso ao 
Projeto Providência, pois eu estava seguindo num caminho 
errado e ele me resgatou”.

Outro que trabalha no Projeto Providência há 23 anos 
é o Analista Administrativo Aloísio Santana da Cruz. Resi-
dente no Taquaril, ele se recorda das dificuldades iniciais do 
Padre Mário Pozzoli para edificar a Unidade. Aloísio come-
çou como voluntário, depois foi contratado e trabalhou no 
almoxarifado, na manutenção e chegou ao setor de compras, 
no qual permanece até hoje, só que na Unidade Vila Maria.

Para Aloísio, o Projeto Providência oferece às crian-
ças e aos jovens a oportunidade de vencer as dificuldades 
por meio do estudo, do lazer e do trabalho. A fome, de 
acordo com ele, leva o adolescente a fazer coisas erradas 
sobre as quais muitas vezes ele não sabe as consequên-
cias. O funcionário comenta que a transição no PP que 
culminou com a saída do Padre Mário foi difícil, porém, 
Fernanda Martins tem demonstrado que possui a mesma 
sensibilidade e empenho para lidar com as comunidades 
e os apoiadores do Projeto. “Na carta que enviei ao Padre 
Mário, quando um grupo foi visitá-lo no Pará, procurei 
tranquilizá-lo e dizer que o Projeto vai seguir em frente e 
que a imagem dele estará sempre presente no sorriso dos 
educandos”, revela, comovido.

Uma das grandes alegrias que a Assistente Adminis-
trativa Távara Pereira da Silva sentiu nos últimos anos foi 
poder visitar Padre Mário Pozzoli, no primeiro semestre de 
2017, junto com outras funcionárias. Conforme ela, Padre 
Mário ficou muito feliz em recebê-las em Belém (PA) e falou 
de seu trabalho como orientador do Movimento Mojuvena. 
“Ele ficou satisfeito de saber que o Projeto Providência con-
tinua vencendo as dificuldades que aparecem”, comentou.
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Távara, que trabalhou no Projeto por 12 anos, saiu e, 
em 2016, retornou, também está esperançosa sobre o futuro 
da Obra. Conforme a funcionária, toda a equipe tem se em-
penhado e a Diretora Fernanda Martins é muito dinâmica, 
ouve as comunidades do entorno das Unidades e trabalha 
firme para superar as dificuldades. O trabalho da Assistente 
Administrativa consiste em estreitar o contato com os padri-
nhos dos educandos, para que eles saibam de que forma sua 
contribuição está sendo usada. 

A auxiliar de serviços gerais Agostinha Rodrigues da Silva 
trabalha há cinco anos na Unidade Vila Maria. Ela gosta mui-
to do que faz e tem enorme gratidão pelo que foi feito pelos 

Conforme 
Távara, os 
padrinhos e 
apoiadores 
são funda-
mentais para 
o Projeto

Agostinha 
da Silva 
comenta que 
a Obra só 
trouxe coisa 
boa para 
sua família

Pontos de Método
Para orientar o trabalho da equipe da Associação Pro-
jeto Providência, em 2017 foram estabelecidos alguns 
pontos de método. Segundo a Diretora Geral Fernan-
da Martins, eles seguem a forma de olhar a criança e o 
adolescente do Padre Mário Pozzoli e são baseados no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). São eles:
I – Colocar a criança e o adolescente no centro;
II – Fazer-se presente na vida do educando;
III – Praticar a empatia;
IV – Trabalhar dentro da perspectiva de rede.

Melquisedeque 
Miranda e 
Robson 
Antônio 

quatro filhos, todos ex-educandos do PP. Jenifer, 23 anos, hoje 
cursa Fisioterapia e trabalha; e Jonatha, 21 anos, cursa Enge-
nharia Civil e também trabalha. Os gêmeos Matheus e Mar-
cos, 15 anos, concluíram suas atividades no Projeto em 2017 
e foram encaminhados para a atividade de Menor Aprendiz. 
“O Projeto só trouxe coisa boa para minha família”, resume.

A comida servida no Projeto Providência é muito elo-
giada pelos educandos, educadores e funcionários. Uma das 
responsáveis por sua produção na Unidade Vila Maria é a 
Cozinheira Margareti Francisca Romana, mais conhecida 
como Margô. Ela adora o que faz e acredita que é esse amor 
da equipe da cozinha pelo que faz que torna a comida gos-
tosa. Margô está no PP há nove anos e considera o Padre 
Mário Pozzoli uma pessoa extraordinária por ter criado uma 
obra social tão importante. “Ele doou a sua vida ao Projeto e 
agora vejo que a Fernanda e a sua equipe estão trabalhando 
muito para que ele tenha continuidade”, assinala.

Unidades Taquaril e Fazendinha

O Auxiliar de Coordenação Robson Antônio de Abreu 
Cardoso iniciou seu trabalho na Unidade Taquaril em 2016 
como Educador de Música. Músico profissional e estudante 
de Serviço Social, ele foi convidado pelo amigo Ânderson 
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O trabalho paisagístico de revitalização do espaço na Unidade Taquaril, onde foi 
criada a Praça Padre Mário Pozzoli, é de autoria da arquiteta/paisagista Nathália Ca-
valcante. No local foram plantadas árvores, flores e criado um anfiteatro. Natural de 
Salinas (MG), ela já desenvolve um trabalho social lá. Quando foi convidada a criar e 
revitalizar praças e espaços verdes no Projeto Providência, Nathália se dispôs a fazer 
isso de forma voluntária.

No final de 2017, a arquiteta desenvolvia o trabalho de revitalização de um espaço 
na Unidade Fazendinha. A proposta era de introduzir mais verde e humanizar o local. 
O passo seguinte seria fazer algo semelhante na Unidade Vila Maria. “O verde anima 
e melhora a saúde das pessoas”, salienta.

Simone Alves, 
cozinheira no 

Taquaril

Maria Gorete na 
cozinha da Vila 
Fazendinha 

Harryson de 
Oliveira: 
10 anos 

no PP 

Martins para trabalhar no PP. A experiência como Educa-
dor de Música foi muito boa e os alunos se desenvolveram 
rapidamente. Na nova função, ele diz que tem um ótimo 
relacionamento com a Coordenadora Cristina Januário e um 
contato mais próximo com os educandos e suas famílias. “É 
desafiador e ao mesmo tempo gratificante”, comenta. 

O funcionário da Unidade Taquaril Melquisedeque 
Wallace Miranda, 21 anos, tem o orgulho de dizer que pas-
sou praticamente a vida toda dentro do Projeto Providência. 
Ele ficou 15 anos como educando, e agora atua na função 
de apoio de sala. Melquisedeque afirma que não consegue se 
imaginar longe dali.

Há pouco mais de um ano como Cozinheira da Unidade 
Taquaril, a comida maravilhosa que é servida aos educandos 
e colaboradores passa pelas mãos da Simone Aparecida Al-
ves, 49 anos. Ela conta que viu o Projeto Providência nascer, 
há 30 anos. Teve filhos que foram educandos da Instituição, 
e agora se sente realizada com a oportunidade de emprego.

“Trabalho no Projeto há pouco tempo, mas a minha vida 
toda morando na comunidade acompanhei a sua história. É 
uma experiência maravilhosa, uma porta de bom caminho 
que se abre para as crianças.” 

Até mesmo pessoas com muita experiência de vida en-
xergam o Projeto Providência como um grande aprendi-

zado. É o caso da cozinheira Maria Gorete Fernandes dos 
Santos Barbosa, 60 anos. Ela é uma das responsáveis pela 
alimentação diária dos educandos da Vila Fazendinha.

Gorete destaca a transformação que ocorreu na comuni-
dade nos  últimos 30 anos. “Eu sou muito grata ao Projeto 
por ter me dado uma oportunidade de emprego e por tam-
bém ajudar tantas crianças, tirando-as das ruas. A realidade 
das vilas atendidas mudou muito.”

Outro funcionário que também se sente renovado desde 
que entrou no PP é Harryson Ramos de Oliveira, 30 anos. 
Há 10 no setor administrativo da Unidade Fazendinha, ele 
lembra que a mudança na sua vida começou com os exem-
plos de fé do Padre Mário Pozzoli.

“A fé que ele transparecia me fez ver a vida com um 
olhar de amor. Eu me senti transformado e contagiado com 
os ensinamentos dele e tento colocar toda essa energia no 
trabalho que realizo hoje no Projeto Providência”, ressalta.

Harryson, contudo, vê um futuro ainda mais radiante 
com a administração feita pela Arquidiocese de Belo Ho-
rizonte: “com a vinda da Arquidiocese, nós estamos tam-
bém mais empenhados em acolher os educandos. Temos 
mais oficinas, um empenho maior na sustentabilidade e na 
organização administrativa. Tenho certeza de que vamos 
crescer ainda mais.”

Arquitetura e paisagismo sociais 
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Famílias se sentem 
seguras e amparadas

uando alguém fala que o Projeto Providência é 
capaz de transformar a realidade de uma comu-
nidade inteira, não é exagero. Isso fica mais fácil 

de compreender se o olhar for além do educando, daquela 
criança ou jovem que está dentro da Instituição.

Quando uma criança entra para o Projeto, a família 
se sente mais segura em saber que o filho está protegido, 
e aprendendo a trilhar um bom caminho. Por causa disso, 
mães e pais podem trabalhar mais tranquilos e também 
aprendem com as coisas que as crianças são capazes de 
multiplicar em casa.

O PP conta como os Assistentes Sociais Marcelle Regi-
na e Cássio Silva, responsáveis pelo projeto “Fortalecendo 
Vínculos”. Ele tem o objetivo de prevenir as situações de 
risco pessoal e sociais, além de combater a violência do-
méstica por meio do fortalecimento de vínculos.

Foi o que aconteceu com a Ana Lúcia Silva Costa de 
Jesus e seu filho Diogo, 12 anos, há seis está na Unidade 
Fazendinha. Assim que ele entrou para as oficinas, ela con-

ta que o comportamento dele já mudou. “O Diogo ficou 
mais organizado, tranquilo e muito dedicado. Na Marce-
naria aprendeu várias coisas e já levou alguns produtos 
para casa, como banquinhos.”

E não foi só isso. A Ana percebeu também que os en-
sinamentos do Padre Mário Pozzolli e da Arquidiocese de 
Belo Horizonte tornaram o filho dela mais religioso. “So-
mos católicos, mas não adianta só a gente falar, o exemplo 
que veio de fora, também fez muita diferença. Ele conhece 
mais coisas da religião e se dedica.”

Já o Diogo não esconde que admira o Projeto. “Se Deus 
quiser vou ficar aqui até os 15 anos. Gosto muito da Mar-
cenaria e de praticar esportes com os amigos que fiz aqui.”

Outra família que também está muito feliz com o PP é 
a da Janaína Regina de Sousa. Quando ela se mudou para 
a Vila Fazendinha, há 12 anos, uma das preocupações era 
onde deixar os filhos para continuar trabalhando. Quando 
conheceu o Projeto, ela diz que se encantou.

“Não tem outro lugar melhor do que aqui. As crianças 

Ana Lúcia observa que a fé 
do fi lho Diogo se fortaleceu

Janaína tem onde deixar os fi lhos 
Brenda e Ruan para trabalhar

Fortalecendo Vínculos

Q
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aprendem muito, é como se os professores estivessem nos 
ajudando a criar nossos filhos. Eles se preocupam, chamam 
atenção quando veem algum problema, reúnem as famí-
lias. Foi a melhor coisa que podia acontecer”, assinala.

A mãe de outros dois educandos que estão na Unidade 
Fazendinha, também é só elogios. Nívia dos Santos Perei-
ra destaca que tudo no Projeto é maravilhoso. “Eles têm 
educação de ótima qualidade, alimentação de primeira, os 
educadores são como se fossem da família, atenciosos e ca-
rinhosos. Além disso, as atividades esportivas só motivam 
ainda mais as crianças a terem um futuro melhor”, elogia.

Stefane, 14 anos, que é a filha mais velha da Nívia, se 
encantou com a Orquestra Jovem da Unidade Fazendinha 
e já sonha em ser musicista no futuro. A jovem também 
pensa em ser Veterinária, mas por enquanto, quer ficar 
mais no Projeto Providência. “Gosto muito daqui e espero 
continuar.”

Mãe de seis filhos, a Auxiliar de Serviços Gerais Delzita 
Gomes da Silva, 43 anos, conta com o apoio do Projeto 
Providência para dar uma vida digna aos filhos. Gabriela, 
15 anos, Glauciane, 10 anos, e Josiane, 9 anos, são educan-
das da Unidade Vila Maria. Para a mãe é uma tranquilida-
de poder levá-las para a instituição no horário contrário ao 
da escola. “Todas gostam de lá”, comenta.

Gabriela ficou um ano afastada do Projeto, mas em 
2016 resolveu retornar. Segundo Delzita, na Instituição os 
educandos recebem ótima formação e a comida é farta e sa-
borosa. Ela comenta que a filha, que era muito “fechada”, 
agora está mais alegre e sonha em conseguir um emprego 
para ter seu dinheirinho. Delzita é uma das beneficiárias 
do Banco de Alimentos.

Desempregada e solteira, a Repositora Rita Sousa do 
Nascimento, 37 anos, cuida sozinha dos filhos Solene, 15 
anos, e Walison, 14 anos. Quando ainda estava trabalhan-

Mãe de Bianca e Felipe, Nívia elogia a 
atenção e carinho dos educadores

Delzita 
ressalta 
que a 
comida é 
farta e 
saborosa

do, ela ficava muito preocupada em deixar os dois sozinhos 
em casa, depois da escola, pois havia sempre amigos cha-
mando para eles irem para a rua. Em 2016, ela conseguiu 
vaga para eles na Unidade Taquaril.

De acordo com Rita, os filhos gostam bastante do Pro-
jeto e aprendem muitas coisas boas lá. Seu sonho é que eles 
estudem, façam faculdade e sejam independentes. Com 
dificuldade para conseguir emprego, Rita tem recebido 
cestas básicas do Banco de Alimentos do Projeto. “Eu es-
tava desesperada e isso tem nos ajudado muito”, comenta, 
agradecida.

Rita salienta 
que além 
de acolher 
seus fi lhos, 
o Projeto 
ainda ajuda 
a família
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Com a palavra, os ex-educandos
Em 30 anos de história, o Projeto Providência se manteve firme em seu propósito  de buscar a transformação 
social nas comunidades onde atua.  E, por meio do atendimento a milhares de crianças, adolescentes e jovens, 

vem atingindo o seu objetivo ao oferecer a eles a oportunidade de construírem uma vida melhor.
Confira, aqui, o que dizem alguns dos seus ex-educandos:

As aulas de reforço no Projeto Providência fizeram toda dife-
rença na vida de Renato Coelho da Silva, de 28 anos. “Além de me 
ajudar com as matérias, os educadores me aconselhavam e ensi-
navam princípios e valores que, até hoje, são da maior importância 
para a minha vida. Além disso, naquela época, a minha família en-
frentava muitas dificuldades e, era no Projeto que eu fazia minhas 
refeições, jogava bola e tinha amigos”, afirma Renato que, ainda 
mora no Jardim Vitória e tem um sobrinho estudando no PP.

Renato hoje trabalha na Guarda Municipal de Belo Horizonte, é 
casado e pai de um menino. Para ele, o PP tem papel significativo 
na vida dos jovens e de toda a comunidade porque os que passam 
por ele adquirem valores que levam para a vida toda.

Ensinamentos que ficaram para sempre

“Um marco em minha vida”

Manoel Vitor, hoje com 44 anos, 
casado, e pai de três filhas, foi edu-
cando no Projeto Providência, em 
1988, primeiro ano da sua fundação. 
Ele conta que fez o Curso de Eletrici-
dade (Eletrotécnica), no turno da tarde, 
porque estudava na escola regular no 
turno da manhã. O curso teve duração 
de dois anos. Manoel se recorda que 
na distribuição da carga horária do 
curso havia também um tempo des-
tinado para a realização das tarefas 
escolares.

“Com os conhecimentos obtidos no 
PP e com o auxílio do eterno Deus con-
segui prestar um concurso público no 
TRE/MG, em 1992, para o qual havia apenas uma vaga. Passei e fui classificado na 3ª posição. Em 1993 
ingressei nas fileiras da PMMG, mas em 1995, fui chamado para assumir a vaga no TRE/MG, onde estou 
até hoje.”

Conhecimento que transforma
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“Tenho muito, muito orgulho mesmo, de ter participado 
do Projeto Providência”. A afirmação é de Ellen Karla Fer-
reira Camargos, de 29 anos. Ela frequentou o Projeto desde a 
Educação Infantil, passando pelo PPA (Adolescentes) e o PPJ 
(Jovens) e ainda se lembra, com muito carinho, das primeiras 
educadoras: Carla e Teca e também da Cláudia, sua professora  
na oficina de corte e costura.  

“Gostaria que o Projeto Providência existisse em mais 
comunidades para ajudar outras famílias, como ajudou a mi-
nha. Quando comecei a frequentar o PP, em 1990, minha mãe, 
com três filhos, vivia em situação de muita precariedade e, 
para nós, o Projeto representava segurança. Era por meio dele 
que eu tinha a garantia de uma alimentação bem cuidada e 
nutritiva”, afirma Ellen. Além da Oficina de Corte e Costura, 
ela participou também da Oficina de Culinária, que lhe possi-
bilitou dar aulas de Culinária, por algum tempo, para crianças 
do Instituto Pedagógico, no bairro Buritis. Atualmente, Ellen 
é funcionária de uma locadora de carros, em Belo Horizonte.

A segurança de uma alimentação bem cuidada

Carinho e gratidão. É este o sentimento da Psicóloga Luciana 
Coelho Godoi, de 38 anos, especialista em Psicologia Hospitalar, 
ao recordar o tempo em que estudou no Projeto Providência – uni-
dade Vila Maria, nos anos 1990. “Foi o período mais rico da minha 
adolescência. O Projeto foi importante não só na minha vida, mas 
na vida de todas as crianças e adolescentes da comunidade do 
Jardim Vitória”, afirma.

Luciana frequentava a Oficina de Corte e Costura e conta que 
participava dos concursos que Padre Mário organizava entre os 
educandos que mais se destacavam. “Num desses concursos, fui 
classificada em terceiro lugar! A premiação foi realizada em uma 
festa com direito a desfile e tudo mais. Não me esqueço também 
das quadrilhas, que envolviam a comunidade toda!” Além daO-
ficina de Corte e Costura, participava das atividades culturais de 
dança e teatro e tinha contato com educandos de outras oficinas, 
por isso, fez muitas amizades.  

No Projeto, Luciana participou de uma seleção para trabalhar no Banco do Brasil como Jovem 
Aprendiz. “Foi uma oportunidade muito importante para mim e também para outros colegas, sendo que 
um deles conseguiu ser efetivado no banco. Conheço muitas pessoas que seguiram carreira com o curso 
profissionalizante que fizeram no Projeto”, afirma. Luciana hoje é casada, tem quatro filhos, sendo que 
um deles frequenta o Projeto.

“Um marco em minha vida”
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As aulas de reforço e a Oficina de Corte e Costura do Projeto 
Providência foram muito significativas na vida de Jéssica Silva 
Nunes, de 25 anos, atualmente estudante e estagiária de Direito. 

Jéssica se lembra também do cuidado com que eram organi-
zadas as comemorações, principalmente, as missas. “Uma vez, 
Padre Mário viajou e, na volta, trouxe uma medalhinha com a 
imagem do Papa João Paulo II para cada uma das crianças. Todos 
ficaram muito felizes. O Projeto era muito bom e ajudou muita 
gente, principalmente porque garantia alimentação de qualidade 
para as crianças que não tinham comida em casa porque suas 
famílias eram muito pobres”, afirma Jéssica.

Um presente que ficou na memória

“A briga que compraram por mim lá atrás, eu compro pelos 
educandos de hoje, ajudando na Oficina de Culinária e tam-
bém como apoio de sala”, afirma Sérgio Rocha da Silva, 25 
anos, ex-educando da Unidade Fazendinha.

 Para ele, o Projeto é um divisor de águas. “Com os co-
nhecimentos que temos aqui dentro, a gente sabe quais são as 
escolhas que devemos fazer. O Projeto nos dá a oportunidade 
de ser o melhor que podemos”. 

Oportunidade de ser uma pessoa melhor

Edson Ribeiro da Cruz, 28 anos ficou quase dez anos 
no Projeto Providência e não queria sair. “O Projeto foi 
um resgate para a minha vida. Até entrar, estava en-
volvido com os traficantes do bairro, mas os educadores 
e o Padre Mário me resgataram. O Padre foi como um pai 
para mim, chamava minha atenção e também me dava 
carinho. Hoje, tudo que aprendi, aplico na minha vida, 
marcenaria, pedreiro e elétrica”.

Resgate da vida
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Dom Mol nas comemorações 
dos 25 anos do PP

Dom Joaquim Mol*

30 anos de 
providências 

tomadas

O Projeto Providência, como é conhecido de tantas 
pessoas, está completando 30 anos. Ele tornou-
se adulto e especializou-se em ajudar crianças e 

adolescentes a “projetarem” suas vidas. Esta é a principal 
expertise do Projeto Providência. Por isso a palavra “proje-
to” permaneceu no nome oficial da Instituição: Associação 
Projeto Providência, sempre chamado de Projeto Provi-
dência ou, simplesmente, Projeto.

Este Projeto é singular porque ele não apenas sacia a 
fome de crianças e adolescentes, mas os alimenta de espe-
rança; não apenas aplica uma pedagogia do oprimido, mas 
os ensina a caminhar com liberdade; não apenas prega a 
dignidade, mas pratica-a cuidadosamente em cada gesto; 
não apenas reforça a necessidade de dizer “não” às drogas 
de todos os tipos, mas ajuda a dizer “sim” para uma vida 
nova; não apenas abre caminhos para Deus, mas levanta-
lhes os olhares contemplativos... É uma Graça.

A palavra “providência” caracteriza também este Proje-
to. A tendência repetitiva, o discurso comum e totalmente 
previsível (como são ruins os pensamentos previsíveis!) é que 
esta Providência significa Deus resolvendo todas as coisas; 
coisas estas que, antes – por incrível que pareça – justamente 
foram delegadas por Deus mesmo para que resolvêssemos. 
A grande Providência que Deus toma é colocar-nos a tomar 
providências todos os dias. O grande milagre é a ação de 
Deus movendo pessoas, as instituições parceiras, os homens 
e mulheres sensíveis, as famílias das crianças e adolescentes, 
os educadores, funcionários, administradores, a Diretora, os 
humanos humanizados... E ao redor de cada um, uma legião 
de outras pessoas tecendo uma rede de solidariedade. Há 30 
anos a Providência Divina põe pessoas tomando providên-
cias diariamente. Como é bom reconhecer os dons de Deus 
nas pessoas, as competências, a inteligência, a solidariedade, 
a superação de si mesmas, a fé, a amizade, a repartição dos 
bens, a união miraculosa...

Mas não quer dizer que o Projeto Providência esteja 
pleno. Não. Não está. Não está, porque do outro lado 
da mesma realidade há os que ficaram tão ensimesmados 

pela praga do egoísmo, pela ação diabólica de defender 
só os próprios interesses e não observar o bem comum, 
pela adoração dos seus deuses poder e riqueza, prestígio, 
exibicionismo e fama, que perderam sua alma e de alma 
perdida atravessam os caminhos, como pedras inanima-
das que servem de tropeço. Visite os bairros luxuosos, 
concentradores de super ricos (aqueles que pagam menos 
impostos) e riquezas (inexplicáveis e injustificáveis!), as 
casas, o modus vivendi e visite também os aglomerados, 
vilas e favelas, os barracos, os becos, a comunidade. Re-
firo-me a Belo Horizonte mesmo! O Projeto Providência 
atende cerca de 1600 crianças e adolescentes e poderia 
atender 3000. Mas teimosos que somos, chegaremos a 
dobrar o número dos que poderão existir melhor estando 
no Projeto Providência.

A comunidade dos tessalonicenses, no tempo do após-
tolo Paulo – assim como muitas comunidades de hoje – 
mereceu um elogio dele. Paulo, ao dirigir-se àquela comu-
nidade disse assim: “Diante de Deus nosso Pai, recordamos 
sem cessar a atuação da vossa FÉ, o esforço da vossa CARI-
DADE e a firmeza da vossa ESPERANÇA” (1Ts 1,3). 

A “comunidade” do Projeto Providência é assim. Seja 
você também. Uma alegria incomum aguarda o seu “sim”.

Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte

Encantado com o Projeto Providência
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Colégio Santa Maria assume a Educação 
Infantil do Projeto Providência

Em 2015, a Educação Infantil das três Unidades do 
Projeto Providência passou a compartilhar os valores 
e as diretrizes do Colégio Santa Maria, proporcionan-

do educação comprometida com o saber e a formação huma-
na às crianças de três a cinco anos de idade. 

Os novos colégios receberam o nome de Colégio Santa 
Maria Providência: Unidades Jardim Vitória, Conjunto Ta-
quaril e Santa Efigênia. 

A Diretora das Unidades, Irmã Lidiane Gomes da Sil-
va, da Congregação das Carmelitas Evangelizadoras de 
Santa Terezinha do Menino Jesus (Irmãs Terezitas), expli-
ca que os alunos recebem bolsa de estudos integral, além 
de material escolar e uniforme completo. Para o preenchi-
mento das vagas é realizado um processo seletivo no qual 
o critério é a análise da estrutura socioeconômica familiar 
do candidato.

 A Coordenadora Pedagógica da Unidade Jardim Vitó-
ria, Marília Miranda Madureira, afirma que as famílias estão 
muito satisfeitas com os resultados.

 
Esperança de um futuro melhor

 
De acordo com a Diretora Geral do Colégio Santa 

Maria, Juliana Moreira, é um privilégio para a Instituição 
contribuir na formação integral das crianças das Unidades 
Providência. Ela explica que a educação é o caminho para a 
conquista da cidadania plena, e o Colégio Santa Maria leva 
às crianças a esperança de um futuro melhor.

“Por meio da formação educacional, as crianças podem 
intervir, de maneira positiva, no meio em que estão inseri-

das. Temos ciência de que o trabalho do Colégio Santa Maria 
tem um efeito multiplicador, levando informações, boas prá-
ticas e valores essenciais às famílias e à comunidade em que 
está localizado”, esclarece a Diretora Geral.

A Educação Infantil é terra fértil, afirma Juliana Morei-
ra, já que o cérebro da criança tem enorme poder de absor-
ção. É nesta fase que acontecem as primeiras experiências 
que serão fundamentais para o desenvolvimento dela. O 
Colégio Santa Maria adota a concepção de que as crianças 
aprendam, sendo elas próprias o sujeito da aprendizagem, 
dentro de um processo pessoal, intransferível e contínuo.

 A parceria com o Projeto Providência contribui para 
reforçar a missão da Arquidiocese de Belo Horizonte de edu-
car para a vida, as crianças, adolescentes e jovens em situa-
ção de risco social, favorecendo o desenvolvimento integral 
do ser humano.

Irmã Lidiane 
da Silva 
destaca a 
gratuidade e 
a qualidade 
de ensino

Marília 
Madureira 
coordena 
o Colégio 
Santa Maria 
Jardim Vitória

Diretora Geral 
do Colégio 
Santa Maria, 
Juliana Moreira, 
ressalta que a 
educação é o 
caminho para 
a cidadania
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Parceiros: sonho que se sonha 
juntos se torna realidade...
Ao longo da sua história, o Projeto Providência se realiza com a ajuda de muitas mãos. 

São os parceiros: pessoas, grupos e instituições que, cada um a sua maneira, contribuem para que o 
Projeto Providência siga em frente. Confira, aqui, alguns exemplos de parcerias existentes atualmente no Projeto:

PUC Minas: uma grande parceira

Graças à parceria com a PUC Minas, diversas ações 
estão sendo desenvolvidas atualmente nas três Uni-
dades do Projeto Providência (PP). Por meio da Pró-

Reitoria de Extensão, a Universidade Católica traz, além do 
conhecimento, um outro olhar para dentro do PP, benefician-
do tanto as famílias atendidas quanto os universitários, que 
são recompensados com novos aprendizados.

O Pró-Reitor de Extensão, Professor Wanderley Chieppe, 
afirma que essa iniciativa motivou os educandos a serem pro-
tagonistas e não apenas expectadores. “O relato dos estudantes 
mostra que eles desconheciam a realidade das comunidades mais 
pobres, ou então, só viam de longe. Essa convivência fez com 
que eles enxergassem os educandos como pessoas com grande 
potencial, mas poucas oportunidades. Isso traz uma contribuição 
enorme para a formação humana, acadêmica e profissional dos 
nossos estudantes”, assegura.

Projeto ganha Plano de Comunicação 

Uma conquista significativa para maior visibilidade do 
Projeto Providência aconteceu a partir de 2015, graças à 
parceria com a PUC Minas Coração Eucarístico, por meio da 
Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e da Faculdade de Comuni-
cação e Artes. cação e Artes. 

A Professora Sandra Freitas, Coordenadora do Centro 
de Extensão da Comunicação da Faculdade de Comunicação 
e Artes, diz que tudo começou quando, a pedido do Reitor, 
Dom Joaquim Mol, o Centro de Extensão da Comunicação 
assumiu a produção do Informativo do Projeto, que se cha-
mava Providência em Evidência. 

No início de 2016, quando a direção do Projeto Providên-
cia foi assumida pela Assistente Social e Ex-Professora da PUC 
Minas, Fernanda Flaviana de Souza Martins, surgiram outras 
demandas para a Comunicação. A Professora Sandra entendeu, 

Wanderley Chieppe: parceria 
benefi cia a todos

Professora Sandra 
Freitas coordena 
equipe de alunos 
que cuida da área 
de comunicação 
da Obra
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então, que valia a pena formular um Plano de Comunicação 
para o Projeto. Duas disciplinas do curso de Publicidade e Pro-
paganda, coordenado pela Professora Sandra Freitas, e uma do 
curso de Relações Públicas, coordenado pela Professora Alessia 
Franco, assumiram a elaboração desse plano de comunicação, 
como prática curricular de Extensão. Foram criados uma nova 
marca, o manual de gestão e toda a papelaria.

Paralelamente, o Centro de Extensão da Comunica-
ção reformulou o informativo, que recebeu novo projeto 
gráfico e passou a se chamar Providência na Comunidade.  

Além da produção do Informativo bimestral, o Nú-
cleo de Políticas Sociais Urbanas e o Centro de Extensão 
da Comunicação realizam outras ações no PP. Uma delas 
é o Cine Providência, coordenado pela estudante de Cine-
ma e Audiovisual, Jéssica Tonelli. Ela explica que os estu-
dantes fazem filmes, fotos, teatro, tudo produzido com a 
participação dos educandos. Com esta ação, o PP partici-
pou da 4ª Mostra de Minicurta das Escolas Integradas de 

Ofi cina de Fotografi a e 
Ações Sociais desenvolvidas 

pela PUC Minas

BH e ganhou o primeiro lugar na categoria documentá-
rio, com o tema “Africanidade: um outro olhar”.

Ainda em 2016, as estudantes de Jornalismo Ane 
Guimarães e Ana Martins realizaram, em Vila Maria, 
uma Oficina de Rádio, em que produziram um spot de 
Natal, veiculado nas rádios América e Inconfidência.

Com o nome “Muitos olhares, nossos lugares”, foi realiza-
da também, no primeiro semestre de 2017, nas três Unidades 
do Projeto, uma Oficina de Fotografia, cujas fotos foram ex-
postas no Festival Internacional de Fotografia de Tiradentes, 
cujo tema foi “Foto em Pauta”. Os estudantes produzem ain-
da, mensalmente, nas três Unidades, um jornal mural. 

PUC São Gabriel: 
atendimento às famílias

A PUC Minas São Gabriel, localizada na região do 
Vila Maria, também estabelece uma importante parce-
ria com o Projeto Providência. A Professora da Faculdade 
de Comunicação Social, Elisa Resende, Coordenadora dos 
projetos de Extensão da Unidade, diz que o PP se tornou 
um grande parceiro, onde os estudantes atuam por meio 
de três frentes: Projetos de Extensão da Unidade, Práticas 
Curriculares de Extensão e Eventos de Extensão.

Um dos projetos que está sendo realizado é o “Vincu-
lar”, do Curso de Psicologia. Coordenado pela Professora 
Stela Tozo, um grupo de estudantes oferece atendimento 
às famílias em situação de vulnerabilidade. 

Na modalidade Práticas Curriculares de Extensão, os 
estudantes de Relações Públicas, coordenados pela pro-
fessora Elisa Resende, produziram um vídeo institucional 
do Projeto Providência. A Oficina de Robótica é outra 
ação desenvolvida pelos alunos da PUC Minas, coordena-
dos pelo professor Alexandre Teixeira.

Cine Providência, 
no Taquaril,
tem sessão 
concorrida
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Apresentação dos Jovens em evento do Sebrae

PBH: parceira desde o início
O Projeto Providência sobrevive há tantos anos, gra-

ças ao apoio de muita gente. Desde os voluntários das 
próprias comunidades, que colaboram com as oficinas e 
atividades dos educandos a grandes empresas e até mesmo 
o poder público.

 A Prefeitura de Belo Horizonte é um desses parceiros. 
Ela colabora com o PP por meio do Programa Atendi-
mento Educacional Integrado.,

De acordo com o procurador geral de Belo Horizon-
te, Tomáz de Aquino Resende, o Vila Maria, o Taquaril e 
o Fazendinha concentram grandes índices de pobreza e 
violência, e o Projeto atende adolescentes e jovens vítimas 
dessas realidades. Por mais complexa que seja sua história, 
cada família merece ser abraçada, acolhida e recuperada.

O procurador Tomáz de Aquino afirma que desde a 
fundação do Projeto, há 30 anos, ele sempre foi reconhe-
cido como uma iniciativa de grande credibilidade, por isso 
o apoio da Prefeitura tem sido permanente. 

Apresentação da Orquestra em Tiradentes, na Mostra de Cinema

Orquesta Projeto Providência: 
música que toca o coração 

Na Unidade Fazendinha as transformações são surpre-
endentes! Por meio de uma parceria entre o Projeto Provi-
dência e a Orquestra Jovem das Gerais em Contagem, as 
crianças mais uma vez expandem seu horizonte por intermé-
dio das aulas de música. Os professores foram alunos da Or-
questra Jovem, na qual tiveram uma formação continuada 
por meio deste projeto social e agora reproduzem com amor 
tudo o que aprenderam. Hoje, todos universitários e cursan-
do graduação na Música, ensinam às crianças e adolescentes 
do Aglomerado da Serra. Ao serem incluídos nessa forma 
sublime de socialização, ganham motivação extra para abri-
rem ainda mais suas opções até mesmo de carreira profissio-
nal. As aulas são semanais e acontecem na própria Unidade 
onde há turmas de Flauta Doce, Violino, Violoncelo e Viola 
Clássica. Tal parceria de sucesso, trouxe ainda um presen-
te adicional: por meio da Professora Débora Maria David 
da Luz, Coordenadora do curso de Serviço Social da PUC 
Contagem, e de um Projeto de Extensão do mesmo curso, 
faz junto às extensionistas, o acompanhamento sociofamiliar 
dos alunos de música. Isso promove os vínculos familiares e 
comunitários, aumentando assim as possibilidades de total 
garantia dos direitos das crianças e adolescentes, conforme 
nossa própria legislação preconiza. 
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O juiz Bruno Terra Dias, da 1ª Vara de Sucessões e Ausência, é um dos parceiros do Projeto 
Providência. Em 2016, ele escolheu a Instituição para ser um dos beneficiários dos recursos 
arrecadados com a venda de seu livro “Ortografia amorosa”. Já em 2017, Bruno foi um dos 
padrinhos da “Festa de 15 anos”. O juiz admira o trabalho da diretora Fernanda Martins, a 
quem conhece de longa data, e explica que se sentiu motivado a ajudar o PP porque ele abraça 
alguns conceitos fundamentais da civilização ocidental, como piedade, perdão e amor. 

A empresária Mirtes Souza Lima contribui com o Pro-
jeto Providência sempre que é necessário. Ela coordenava a 
Catequese da Paróquia Nossa Senhora da Divina Providên-
cia, no Jardim Vitória, quando Padre Mário Pozzoli chegou 
ao local, com o propósito de fundar o Projeto. Mirtes se re-
corda que a fase inicial foi muito difícil, porém o religioso 
conseguiu convencer pessoas da comunidade, empresários e 
políticos a acreditarem no seu sonho.

Além das dificuldades financeiras, havia problemas culturais e de baixa autoestima por 
parte das pessoas da comunidade, que não acreditavam em si mesmas. Segundo ela, Padre Má-
rio soube valorizar as lideranças e fez com que elas acreditassem que, se quisessem, poderiam 
transformar as suas vidas. 

Empreendedorismo 
ao alcance de todos

A cultura do empreendedorismo vem sendo cultivada 
entre os jovens do Projeto Providência, os educadores e a co-
munidade, graças à parceria estabelecida com o Sebrae, em 
2016. Recentemente, 42 jovens do Projeto participaram da 
oficina “Crescendo e empreendendo”, que busca incentivá-los  
a desenvolverem características importantes para estimular o 
empreendedorismo no futuro.

Já os educadores, participaram do curso “Jovens Empre-
endedores Primeiros Passos”, que repassa a metodologia do 
Sebrae aos professores para implementarem a disciplina de 
Empreendedorismo para os seus educandos.

Para a comunidade, foram oferecidas oficinas que têm 
como foco o desenvolvimento de negócios no ramo da Gas-
tronomia. Foram nove oficinas que tiveram como objetivo 
trabalhar receitas da culinária para incentivar a geração de 
renda. Nestes dois anos de parceria, o Sebrae criou, também, 
dois Planos de negócios, visando a geração de renda da co-
munidade.

Foi realizado ainda, no Fazendinha, o projeto “Remexe 
Favelinha” - uma Oficina de Customização de roupas. Além 
disso, uma vez por mês, vem sendo promovido “O dia do 
bem”, que oferece atendimentos de saúde aos alunos e suas 

mães, desde exames oftalmológicos até exames para preven-
ção do câncer de mama.

A analista do Sebrae Márcia Valéria Cota Machado obser-
va que a nova gestão do PP ampliou o seu alcance, realizando 
ações de atendimento à comunidade.

Outros parceiros

Márcia 
Cota 
Machado: 
PP e 
Sebrae 
construíram 
uma parceria 
de sucesso
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Esporte e educação revelando talentos

Em 2015, a Associação Projeto Providência (PP) conse-
guiu uma parceria que, apesar de ser por tempo limi-
tado, proporcionou muitas mudanças na Instituição e 

trouxe uma série de benefícios aos educandos. Ela foi firmada 
com a Petrobras, que apoiou o PP entre agosto de 2015 e julho 
de 2017, com o projeto “Dia a Dia Construindo a Cidadania”.  
Com isso, nove modalidades esportivas foram disponibilizadas 
para os educandos: Futsal, Dança, Voleibol, Handebol, Capoei-
ra, Judô, Estafeta, Tênis de Mesa e Jogos de Tabuleiro.

A implantação deste projeto assegurou uma reestruturação 
na proposta de trabalho. A Analista Administrativa Vanessa 
Assis diz que “o apoio chegou no momento em que o PP estava 
passando por uma transição e proporcionou o crescimento do 
número de educandos e o reconhecimento das comunidades de 
que o PP continuava ativo e gratuito.”

Segundo o Coordenador de Esportes das três Unidades, 
o Professor de Educação Física Anderson Martins, antes a 
área esportiva da Instituição visava mais o lazer das crianças 
e adolescentes. A partir desse apoio, foi implantada uma nova 
metodologia de esporte educação voltada para a integração e 
inclusão de todos, sendo respeitados os limites e dificuldades 
de cada um. “Todos têm espaço para participar e aproveitar os 
benefícios trazidos pelo esporte”, salienta. 

A distribuição das modalidades esportivas permitiu que 
cada educando participasse de até três modalidades diferentes 
e, com isso, ampliasse o próprio conhecimento corporal e inte-
lectual. Também foram realizadas atividades paralelas de visita 
a museus, torneios esportivos e ações ambientais. Os educandos 
receberam formação ampla, o que proporcionou o aumento de 
perspectivas.

No Judô, ao participarem de um intercâmbio na cidade de 
Brumadinho, o talento de seis educandos chamou a atenção do 
técnico Sansei, do Instituto Tatami. Ele decidiu oferecer-lhes bol-

sas de estudo de 100% no Instituto. Esta formação no Judô, feita 
no PP e na Tatami, conta com a parceria das famílias, que com-
plementam os gastos com o curso. 

 Marianny está no PP desde a Educação Infantil e é apai-
xonada pela Instituição. Com bom desempenho no esporte, ela 
pensa em ser atleta ou professora de Judô. Sua prima Luanne 
também chegou ao PP aos 5 anos de idade e gosta muito de fre-
quentar o local. Ela gostaria de se profissionalizar como atleta. 
Sobre os 30 anos do PP, Luanne diz: “Espero que ele continue 
e nunca pare!”. Exibindo três das suas cinco medalhas, Luiz 
Carlos comenta que o judô lhe ensinou a ter mais disciplina, 
respeito pelo outro e concentração nas aulas. “Penso em fazer 
Educação Física e me tornar Professor de Judô”, revela.

Alguns  educandos foram habilitados a participar da Sele-
tiva Nacional de Judô, que foi realizada em novembro/2017.

Equipe comemora as conquistas 
de Ana Carolina

Roda de capoeira movimenta os educandos

Vanessa
Assis, 
Coordena-
dora 
do Projeto 
Dia a Dia 
Construindo 
a Cidadania
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Adolescentes vivem o sonho 
dos 15 anos com grande festa

Uma grande festa, a valsa com os pais, vestido longo, 
terno e gravata. Imaginar como é um baile de gala 
para comemorar os 15 anos é fácil para a maioria das 

meninas e até para os rapazes. E esse sonho também é possível 
para os adolescentes educandos do Projeto Providência.

O Projeto ‘Meus 15 anos’ é realizado uma vez por ano e 
reúne todos os aniversariantes do período, que também cele-
bram a conclusão da vida de educando no PP e a inserção no 
mercado de trabalho.

Em 2017, o grande baile foi realizado em 6 de setembro, 
no Buffet Catharina, que fica localizado em uma das regiões no-
bres de Belo Horizonte. Foram seis meses de preparação! Parti-
ciparam 48 educandos: 22 meninas e 26 meninos. O sonho foi 
realizado pela madrinha Dani Cerqueira, responsável por reunir 
mais de 120 parceiros que contribuíram com todos os itens da 
festa, desde a maquiagem até a decoração do salão.

No dia do baile, as debutantes tiveram um dia de prin-
cesa, com direito a relaxamento, cabelo e maquiagem. Os 
rapazes também foram para o salão de beleza e ajeitaram 
os cabelos e os primeiros fios de barba. A prova de roupa e 
o ensaio fotográfico também foram especiais.

Mas a grande emoção mesmo foi quando todos eles 
foram anunciados e entraram no salão. Esta é a lembran-
ça mais marcante para a aluna Esther Soares Santos, da 
Unidade Vila Maria. “Foi um sentimento tão maravilhoso 
que até hoje não tenho palavras para descrever. Vou guar-
dar esse momento para sempre na minha memória, ainda 
mais que era uma coisa inesperada, que nunca imaginei 
ter”, destaca.

Ingrid, mãe da Esther, ficou o tempo todo ao lado da 
filha e descreveu a comemoração dos 15 anos, como a “me-
lhor festa da vida delas. Nenhuma das famílias do Projeto 

Madrinha Dani Cerqueira e Fernanda 
Martins festejam com os debutantes
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Providência teria condições de ter aquela estrutura, o ca-
pricho... Tudo feito com muito amor”, lembra. 

O impacto da emoção não ficou apenas na entrada e com 
a tradicional valsa dos aniversariantes. Foi tudo completo. Co-
midas, bebidas, sessão de fotografias, o tradicional bolo de 
parabéns, e a pista liberada para os DJ’s. 

Wemerson Marcelino Ferreira, pai da Quézia Vitória 
Mata Ferreira, ficou tão satisfeito com o baile de debutantes 
da filha, que não se contentou em apenas elogiar os organiza-
dores. Ele e a esposa Luciana escreveram uma carta de agra-
decimento para a Unidade Vila Maria. Palavra por palavra 
descreveram o que sentiram naquela noite. “Eu nunca tinha 
participado de um momento como esse”, ressalta.

A filha Quézia resumiu tudo o que eles disseram: “o Pro-
jeto Providência realizou um sonho de todos nós, e foram 
além, fizeram tudo que nunca teríamos em uma comemora-
ção de 15 anos”.

Hora de soprar as velinhas e partir o bolo
Curso de empregabilidade ministrado 

pelo Assistente Social Cássio

A preparação contou com 
relaxamento e lazer em clube

O projeto Meus 15 Anos foi idealizado e realizado pelo 
Padre Mário Pozzoli até 2013. Neste ano, a Arquidiocese de 
Belo Horizonte resgatou a realização desta festa. O signifi-
cado dela vai muito além de uma comemoração. Quase to-
dos os homenageados nunca teriam condições de participar 
de um evento como esse. 

A Diretora do PP, Fernanda Flaviana Martins, destaca 
ainda a melhora da autoestima das famílias, em todas as 
comunidades atendidas. “Uma confraternização como essa 
resulta em mais união, força e trabalho voluntário, todo 
mundo se beneficia. Agradecemos muito aos parceiros por 
esse gesto de solidariedade.”

A retomada do Baile de 15 anos foi muito elogiada 
também entre os atuais parceiros do Projeto Providência. O 
Procurador Geral da Prefeitura de 
Belo Horizonte, Tomáz de Aqui-
no Resende, destaca que o evento 
“demonstra o profundo respeito 
com que os jovens são tratados 
e o processo permanente de in-
tegração na vida da cidade. Um 
trabalho como esse exige muito 
mais do que dinheiro ou mesmo 
um quadro profissional compe-
tente. Exige também muito amor, 
dedicação pessoal e acima de tudo 
crença no ser humano. Crença em 
cada adolescente, em cada jovem 
como sujeito da própria história”, 
finaliza.

Meus 15 anos
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Projeto Grafite 
promove 

integração e 
sociabilização 
da juventude

As paredes da quadra da Unidade Vila Maria e par-
tes dos muros das três Unidades foram grafitadas. O 
trabalho é resultado da Oficina de Grafite do Proje-

to Providência, criada há três anos por iniciativa da Diretora 
Geral Fernanda Martins. Segundo o Oficineiro e Educador 
Binho Barreto, o grafite é uma forma de arte que permite a 
sociabilização e integração da juventude. “Sem contar que ela 
é muito democrática e de fácil acesso aos jovens”, acrescenta.

Binho esclarece que o Grafite possui um circuito respei-
tado e consolidado em Belo Horizonte e também no Brasil. 
São realizados festivais de Grafite e existem grafiteiros profis-
sionais que sobrevivem desta arte. Parte da sociedade já acei-
ta o Grafite e, conforme o Oficineiro, o poder público vem 
investindo na arte como forma de expressão da juventude. 
“Temos um projeto de grafite aprovado na Lei de Incentivo à 
Cultura”, comenta.

No Projeto Providência, as Oficinas de Grafite têm du-
ração de um mês por Unidade. Binho comenta que são for-
madas duas turmas, com 15 integrantes cada, sendo uma no 
turno da manhã e outra no da tarde. Os encontros têm dura-
ção de 3 horas e os dois primeiros são teóricos, com produção 

de desenhos em sala de aula. Apenas nos dois encontros finais 
é que os participantes vão para as ruas grafitar, em locais au-
torizados.

Os educandos Marcos Pereira Silva, 15 anos, e Luiz Gustavo 
Lopes Duque (foto), 13 anos, de Vila Maria,  gostaram bastante 
da Oficina. Ambos pretendem aprender mais desta arte.

Educador Binho Barreto (terceiro da esq. 
p/ dir.) com integrantes da Ofi cina de Grafi te

Diretora Fernanda Martins com Chota, 
na Comuna 13, em Medellín/Colombia

Grafi te do 
Padre Mário 
no muro 
da praça 
da Unidade 
Fazendinha, 
com ex-
educanda
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Na Unidade Taquaril foi realizada, em 2016, a segunda 
ação de grafitagem do PP em parceria com o grupo Jovens 
em Ação. Segundo Vanessa Assis, foi escolhida uma parede 
do prédio que estava bastante comprometida por pichações. 
O Oficineiro Binho Barreto fez o desenho e Rodrigo (Astro) e 
Lucas (Bong), do Jovens em Ação, auxiliaram no trabalho de 
pintura. O resultado foi surpreendente e pode ser observado 
nas fotos nesta página. Todo o trabalho foi filmado e fotogra-
fado pelos alunos da PUC Minas que são extensionista no PP.

A terceira intervenção da Oficina de Grafite do PP se deu 
também em 2017, na Unidade Fazendinha. Conforme Vanessa, 
na ocasião Binho Barreto convidou alguns grafiteiros de reno-
me, que fizeram intervenções no prédio da Unidade, na Praci-
nha e no muro da Copasa, que estão próximos. Cerca de 2 mil 
pessoas passaram pelo local para acompanhar o trabalho.

Toda essa movimentação da Oficina de Grafite e do grupo 
Jovens em Ação levou alguns jovens do Projeto a manifestarem 
o interesse em aprender mais sobre a arte. “A partir daí é que foi 
montada a Oficina, que introduziu o Grafite na vida de cerca de 
90 jovens das três Unidades e das comunidades que as circun-
dam”, comenta Vanessa Assis. 

Foi realizado também o Seminário Grafite, Arte e Inclu-
são Social nas Cidades, em parceria com a PUC Minas. Foram 
convidados diversos artistas. O evento contou também com a 
presença de Chota, da Comuna 13, de Medellín, Colômbia. 

Ex-educando do Projeto Providência, Rodrigo Pi-
nheiro (foto), 22 anos, mais conhecido como Astro entre 
os grafiteiros, integra o projeto “Jovens em Ação”. Con-
forme ele, a ideia surgiu em comum acordo com a Dire-
tora Geral do PP, Fernanda Martins, que queria estreitar 
o contato do Projeto com os jovens das comunidades.

Por meio do “Jovens em Ação”, o Projeto Provi-
dência dá oportunidade para que os jovens das comuni-
dades participem da Oficina de Grafite e desenvolvam 
ações nas suas instalações. Astro comenta que também 
dá palestras para jovens sobre temas que abrangem o 
seu universo. Nos finais de semana, o Projeto disponi-
biliza as quadras, campo de futebol e outros espaços de 
lazer para as comunidades.

Esse trabalho fez mudar o perfil de alguns jovens 
das comunidades. Astro comenta que, em 2008, ele e 
alguns amigos criaram o grupo CNP, que pichava os 
muros e tinha muitos desafetos nas comunidades. Por 
meio do “Jovens em Ação”, o CNP trocou a pichação 
pelo grafite. “Hoje somos bem aceitos pelas comunida-
des e ficamos surpreendidos quando somos chamados 
para ir na casa de algumas famílias, grafitar paredes de 
quartos de crianças e muros”, relata.

Jovens em Ação

Aberto às comunidades

Jovens 
em Ação, 
na Casa 
Fiat de 
Cultura, 
em BH

Sede do 
Projeto, 
no Taquaril, 
antes e 
depois da 
revitalização 
da fachada 
com o Grafi te
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Os efeitos 
da arte 

sobre a vida

Usar o teatro e as habilidades circenses para que as 
crianças, jovens e adolescentes trabalhem seus trau-
mas e medos, descubram a importância do belo e ele-

vem sua autoestima. Esta é, em suma, a proposta da Compa-
nhia de Teatro de Bolso que, desde 2015, desenvolve a Oficina 
de Circo e Teatro nas três Unidades do Projeto Providência. 
O diretor é Haílton Karran, que ressalta que o grupo sempre 
desenvolveu projetos voltados para a área social.

Originário de Ponte Nova (MG), o Grupo de Teatro iniciou 
suas atividades em 1990. Montou vários espetáculos que foram 
apresentados na sua cidade de origem e em outras da Zona da 
Mata. Em 2007, ele se transformou em Companhia de Teatro 
de Bolso. O convite para atuar no Projeto Providência veio do 
Padre Ademir Ragazzi. Como alguns integrantes estavam que-
rendo vir para Belo Horizonte para estudar Artes Cênicas na 
UFMG, a Companhia negociou com o PP e tudo se acertou.

Os educandos fazem aulas semanais de teatro e circo. 
Karran comenta que a maioria participa com entusiasmo e 
talentos promissores se revelaram. Já foram montados vários 

Karran revela 
que será formado 
grupo de teatro 
do PP

Ofi cina de 
Teatro e Circo 
movimenta as 
três Unidades

esquetes e o cordel “A bruxinha que era boa”, apresentado na 
PUC Minas. Os educandos da Unidade Fazendinha participa-
ram do “Show de Talentos” no Cine Brasil. “Para 2018, nosso 
desejo é formar um grupo de teatro do Projeto Providência 
para montar peças maiores, fazer apresentações e participar 
de festivais”, revela o diretor.

Há também grande interesse dos educandos pelas práticas 
circenses. Karran cita o exemplo da perna de pau, que leva as 
crianças a enfrentarem o medo e buscar o equilíbrio. O dire-
tor comenta que já trabalhou com educandos, que a princípio 
demonstraram insegurança para subir na perna de pau, mas 
depois de vencê-la se tornaram mais confiantes e tiveram a  au-
toestima elevada. “A arte tem esse poder de ajudar as pessoas a 
verem o mundo de outro ângulo”, enfatiza.

Neste período em que atua no PP, Karran comenta que já 
viu vários exemplos de transformação. Educandos que tinham 
dificuldade de comunicação e conseguiram resolver esse proble-
ma, enquanto outros que não conviviam bem com os colegas 
e educadores tornaram-se mais amigáveis e menos agressivos. 
“Com a autoestima alta tudo se revolve mais fácil”, assinala.

Arte ajuda
a vencer 
medos e 
traumas
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Grupo de Apoio 
tem função 
terapêutica e 
aumenta renda das 
participantes

O Grupo de Apoio foi criado há 14 anos, na Unidade 
Vila Maria, como forma de estreitar o contato do Pro-
jeto com a comunidade. Depois ele passou a auxiliar 

as mulheres que precisavam aprender trabalhos manuais para 
aumentar a sua renda e também como atividade terapêutica. 
Vanessa Assis informa que o grupo gira em torno de 20 mulhe-
res que se reúnem todas as quartas-feiras, no período da tarde, 
para realizar suas atividades.

O espaço fica há alguns quarteirões da sede da Unidade 
Vila Maria. Há uma grande mesa, ao redor da qual as mu-
lheres se sentam para pintar panos de prato e decorar vidros 
para mantimentos. O clima é de muita camaradagem e as 
mais extrovertidas não perdem a chance de brincar com as 
mais tímidas. Enquanto trabalham, as mulheres conversam, 
riem e se distraem. Na cozinha, anexa, há sempre um cafe-
zinho quente para embalar a prosa.

Na fase inicial do Grupo, a Irmã Maria Amália contra-
tava uma professora para dar aulas de pintura em tecidos. 
Lúcia Maria Araújo de Figueiredo atuou como professora 
durante vários anos. De algum tempo para cá se tornou 
voluntária. Algumas integrantes mais antigas do Grupo 
de Apoio ficaram tão boas que hoje auxiliam a professora e 
dão aulas de Pintura em Pecido em casa.

Professora de Pintura

Este é o caso de Maria André da Silva Santos, 59 anos, que 
faz parte do Grupo de Apoio desde 2003. Ela conta que vivia 
estressada e também era muito acanhada. Depois de algum 
tempo, ela percebeu que estava vencendo o estresse e também 
passou a se comunicar melhor. Maria André tinha alguma no-
ção de pintura e, com as aulas, foi aprimorando sua técnica.

Há algum tempo, Lúcia a convidou para auxiliá-la na 
orientação das novatas. Maria André leva essa tarefa a sério e 
está sempre ajudando e dando dicas às colegas que precisam. 
Os panos de prato pintados na sede do Grupo de Apoio são 
vendidos e a renda é revertida para o Projeto Providência. Po-
rém, as participantes também os pintam em casa, vendendo-
os para aumentar a renda da família. Maria André ainda dá 
aulas em casa. “Já tenho quatro alunas e só não pego mais 
porque não tenho muito espaço”, gaba-se.

Max Aparecida Maximiano, 50 anos, entrou para o Gru-
po de Apoio em 2011 para tentar reverter um quadro de de-
pressão profunda. O Padre Richard Luiz Eduardo foi a casa 
dela, viu a sua situação e aconselhou-a a participar. Max conta 
que não sabia nem pegar no pincel e, para piorar a situação, 
também não conversava com ninguém. Como não tinha di-
nheiro para comprar o kit de pintura, o Projeto Providência 
o forneceu. Aos poucos, as colegas do Grupo de Apoio foram 
ajudando-a a aprender a pintar e também a vencer a depres-
são. Hoje, ela encontra-se bem de saúde e está feliz pelo PP 
completar 30 anos. “Ele é uma bênção para as comunidades 
e seria péssimo se fechasse as portas”, opina. É desejo da Di-
retora Fernanda Martins criar grupos de apoio nas Unidades 
Taquaril e Fazendinha.

Maria André 
auxilia as 
colegas que 
estão 
iniciando
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Gratidão aos Amigos

Gratidão é o que sentimos por todos os que contribuem para que o Projeto Providência continue ca-
minhando. Nos últimos anos passamos momentos difíceis, mas mesmo nestes momentos, tivemos 
muitas alegrias porque sempre encontramos pessoas para nos ajudar, pessoas que nos oferecem o que 

podem; nem sempre coisas materiais, mas palavras amigas, de apoio e esperança. 
O amor, o cuidado e a fé fazem parte do nosso cotidiano, e é o que nos move. Amor que vem de diversas 

formas, lugares e pessoas. E a essas pessoas que dedicam parte de sua vida ao Projeto Providência, seja da comu-
nidade, famílias ou amigos, nosso muito obrigado. Gratidão é o que a família Providência sente por todos vocês.

Agradecemos a Deus e a nossa querida Mãe da Divina Providência por nos dar sabedoria e alegria para con-
tinuarmos a caminhar e pedimos que deem muitos anos de vida ao Projeto Providência.

Em nome de todas as 40 mil crianças e adolescentes que passaram pelo Projeto Providência ao longo dos seus 
30 anos, nosso muito obrigada. 

Fernanda Flaviana
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