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Criatividade e inovação 
marcam ações da

Providens em 2020

Vacinação em 
curso

A missão
continua

Apesar da pandemia, atendimentos dos 
projetos continuam.

Moradoras da Casa Santa Zita são vacinadas 
contra a Covid-19.

Inaugurando novos projetos e fortalecendo 
os já desenvolvidos, a equipe da Providens 
têm boas expectativas diante de mais um 
ano de pandemia.
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PE. JÚLIO CÉSAR GONÇALVES AMARAL
Vigário Episcopal para o setor social do Veaspam

EDITORIAL

PÁSCOA: morte e vida!

Vamos avançando pelo ano de 2021, já 
nos aproximando da celebração da Pás-
coa que significa “passagem” da morte 
para a vida, Vida nova no Ressuscitado. 
Assim, iniciamos este ano num contexto 
ainda mais desafiador da pandemia do 
coronavírus, com muitos sinais de morte 
e vida, trevas e luz; como é a vida, mas 
ainda mais acentuado o contraste neste 
momento da história.

Como sinais de morte vemos muitas 
vidas ceifadas pelo vírus e por uma má 
condução da pandemia de forma nega-
cionista, irresponsável e descompromis-
sada com a vida. Falta sensibilidade, boa 
vontade, exemplo, comunicação, ges-
tão, planejamento, de modo especial no 
âmbito federal. Aqui vemos uma terrível 
combinação de uma pandemia com prá-
ticas genocidas.

Como sinais de vida vemos a atuação 
de vida vemos a atuação de governos 
estaduais e municipais na busca de me-
didas corretas para evitar a propagação 
do vírus, a busca por vacinas, o trabalho 
incansável de profissionais da saúde, ini-
ciativas de solidariedade nas Igrejas, ins-
tituições e sociedade civil, gente do bem 
buscando fazer o melhor possível.

Nos colocamos deste lado, com as vá-
rias ações solidárias em rede, o cuidado 
com a vida das pessoas em nossos pro-
jetos sociais, a generosa atuação de nos-
sos parceiros e apoiadores por meio de 
doações, o empenho e a força de nossos 
agentes e funcionários, a criação de no-
vos projetos, somando forças para 2021 
com suas expectativas e desafios.

Há esperança. A vida é mais forte que 
a morte. A vida é pascal. Na Páscoa Dele 
encontramos luz e esperança para viver 
e celebrar a Páscoa.

Feliz e Santa Páscoa no amor do Res-
suscitado!
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Em comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher, a Providens realizou a Live especial 
Mulheres que inspiram, transmitida pelas re-
des sociais, como forma de celebrar os bons 
exemplos e homenagear todas as mulheres. 

Nossos projetos e ações homenagearam 
algumas mulheres que inspiram nossas ini-
ciativas e fazem parte do dia a dia da Provi-
dens. São mulheres que fazem a diferença na 
sociedade, principalmente neste momento 
de pandemia, tanto no campo do trabalho 
quanto no campo familiar. 

“Essa foi a primeira edição do Mulheres que 
Inspiram. Foi um momento único, que nos 
emocionou muito. No ano que vem, quere-
mos homenagear ainda mais mulheres”, afir-
mou Fernanda Flaviana Martins, diretora-ge-
ral da Providens. 

Você pode assistir à live completa pelo link: 
http://bit.ly/LiveMulheresQueInspiram

MULHERES QUE INSPIRAM: PROVIDENS REALIZA 
LIVE ESPECIAL EM HOMENAGEM ÀS MULHERES



MESMO EM TEMPO DE PANDEMIA, AÇÕES DA 
PROVIDENS CONTINUAM EM 2020 
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Todo o planejamento da Providens precisou ser 
adaptado às novas circunstâncias geradas pela 
pandemia da Covid-19 para que os projetos não 
ficassem parados e a instituição pudesse manter o 
seu compromisso com as diversas pessoas e famí-
lias atendidas.

Com o distanciamento social, respeitado logo no 
começo, viu-se a necessidade de identificar modos 
eficientes de apoiar e ajudar as famílias das comu-
nidades no enfrentamento às dificuldades causa-
das pela pandemia, além de promover adaptações 
na forma de atender seus diversos públicos. Nesse 
sentido, a Providens realizou ações importantes 
como a orientação quanto à concessão de bene-
fícios e auxílios pelos governos; a elaboração de 
uma cartilha informativa sobre tais benefícios; e o 
atendimento de algumas necessidades fundamen-
tais como a concessão de cestas básicas, doação 
de cobertores, paralelamente ao atendimento e às 
visitas domiciliares.

Outra atividade que se revelou importante foi a 
Ligação Solidária, para ouvir as pessoas e propiciar-
lhes conforto emocional. A criação da Rádio Polos 
da Alegria levou muita música e espiritualidade 
para as idosas da Casa Santa Zita e os moradores 
da Casa de Apoio à Saúde Nossa Senhora da Con-
ceição num momento de isolamento social, além 
de animar as redes sociais da Providens e do Proje-
to Providência com vídeos e programas especiais. 
Também houve a adequação das visitas presen-
ciais para a forma virtual de chamadas de vídeo e 
telefonema entre crianças, seus acolhedores e fa-
mílias de origem para as crianças do serviço Família 
Acolhedora.

A tabela a seguir explicita a dimensão dos traba-
lhos desenvolvidos:

Com a suspensão das atividades presenciais so-
cioeducativas realizadas pelo Projeto Providência, 
e o impacto no relacionamento com crianças e 
jovens, criou-se, então, um Caderno Pedagógico 
para que o vínculo com as crianças e adolescentes 
atendidos fosse mantido. Trata-se de um material 
contendo diversas atividades como quebra-cabe-
ças, jogo de perguntas e respostas, cruzadinhas, 
modelagem com massinhas e cartilhas de informa-
ção, voltado para estimular este público a retomar 
contato com atividades escolares. 

Diversas lives, transmitidas ao vivo, bem como 
atividades socioeducativas a distância e vídeos so-
bre diferentes assuntos de interesse geral fizeram 
parte do ano de 2020. Além disso, os adolescentes 
puderam participar da oficina de Empregabilidade, 
realizada a distância, para auxiliar na inserção dos 
jovens no mercado de trabalho. 



TEM INÍCIO A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19
NA CASA SANTA ZITA
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A campanha de vacinação contra a COVID-19 
chegou na Casa Santa Zita. As primeiras doses da 
vacina AstraZeneca/Oxford foram dadas em feve-
reiro, tanto para as idosas quanto para funcionários 
como cuidadores, membros da equipe de enferma-
gem, auxiliares de serviços gerais e responsáveis 
pela manipulação de alimentos.

Para a dona Maria das Graças, de 81 anos, mora-
dora da Casa, o dia da vacinação foi um dos mais 
felizes de sua vida. “Depois de tanta espera, enfim 
chegou o dia!”, disse. Maria Gilberta, de 74 anos, 
também se emocionou:  “É uma vitória para todas 
as moradoras da Casa e para todo o mundo. A pan-
demia é uma luta, uma guerra, mas que mostrou 
que vale a pena acreditar na ciência. Fica aqui nos-
so abraço, gratidão e nossas orações para todos os 
profissionais da saúde!”.

A ação faz parte da segunda fase de vacinação 
da Prefeitura de Belo Horizonte, que tem como pú-
blico alvo moradores e profissionais que atuam em 
Instituições de Longa Permanência para Idosos.

EXPECTATIVAS PARA UM ANO DESAFIADOR
O ano de 2021 não começa tão diferente em re-
lação ao ano anterior, mas a equipe da Providens 
vem se reinventando para acolher e se aproximar 
de formas alternativas em todas unidades. 

A expectativa para este ano são as melhores. 
Para Fernanda Flaviana Martins, diretora-geral da 
Providens, a ideia também é ampliar o atendimen-
to online. Durante a pandemia surgiu a rádio Polos 
de Alegria, meio de comunicação de integração da 
instituição. O intuito é seguir com o projeto e conta 
com a inventiva equipe coordenada pelo professor 
Hailton Karran.

As novidades não param e no mês de março a 
Providens inaugurou a parceria com a Prefeitura 
de Belo Horizonte para integrar as ações do Centro 
Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM), com 
uma equipe preparada para oferecer atendimen-
to para mulheres em trajetória de vida nas ruas e 
vulnerabilidade. Assim, a cidade ganha um projeto 
que vai fazer diferença na vida de um público tão 
vulnerável.  

Para comemorar os 100 anos da Arquidiocese, a 
Providens inaugura também em março mais uma 
nova unidade, o Convivium São José, localizado 
no território Vila Fátima, em Ribeirão das Neves. 
O novo projeto conta com várias atividades, den-
tre elas, curso de empregabilidade para os jovens 
e de geração de renda, além de atendimentos na 

Para Fernanda Flaviana, encarar a pandemia é 
uma tarefa muito difícil para ela, pois o Brasil vive 
um desgoverno que perdeu o controle, são milha-
res de mortes por dia. A diretora ressalta: “Foi ne-
cessário nos reinventar para continuar atendendo 
nossos usuários com segurança e sempre cuidan-
do também de nossa equipe, que está na linha de 
frente”.

Para finalizar, a diretora Fernanda nos deixa um 
recado para esse ano: “Não percamos a esperan-
ça, juntos somos mais fortes e conto com cada um 
da equipe, voluntários e apoiadores da Providens. 
Com comunicação, conseguimos construir novas 
soluções coletivas. Que possamos ter um olhar afe-
tuoso para o próximo, assim fazendo a diferença na 
vida deles”.

D. Geralda, de 105 anos, mostra seu cartão de vacinas

área social e jurídica e uma linda horta comunitária, 
tudo seguindo todos protocolos de saúde.


