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A

quarta edição do prêmio anual do
Banco do Povo Paulista (BPP) reuniu várias autoridades e fez a entrega de troféus para os agentes de créditos das 21 agências vencedoras,
dentre o universo de 499 postos
presentes no território paulista que
disputaram as oito categorias do
concurso. O local foi o Auditório
Ulysses Guimarães, no Palácio dos
Bandeirantes, na capital.
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Apoio para quem quer empreender
Agência Santa Fé do Sul
do Banco do Povo Paulista,
na lista das vencedoras

Prêmio 2012 do Banco do
Povo Paulista homenageou
as 21 agências do programa
de microcrédito mais
eficientes ao longo
do ano passado
O Prêmio 2012 teve em seu
regulamento cinco quesitos: volume de financiamentos concedidos
no ano passado; total de empréstimos abaixo de R$ 1,5 mil; captação
de novos clientes; fidelização; qualidade da carteira ativa da unidade
de crédito. Já a disputa contemplou oito categorias.
A primeira avaliou o maior
índice de produção per capita de
cada agência. As sete restantes consideraram o conjunto da produtividade dos postos de atendimento ao
público de acordo com o número
de habitantes das cidades: 7,5 mil,
15 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, 300
mil e acima de 300 mil. (veja no
boxe as agências premiadas).
Time campeão – São José
do Rio Preto foi a região vencedora de 2012, com sete cidades
contempladas: Sebastianópolis do
Sul, Nova Canaã Paulista, Valentim
Gentil, Santa Fé do Sul, São José do
Rio Preto, José Bonifácio e Jales.
Cada município homenageado foi
representado pelo agente de crédito e prefeito local.
Alexandre Izeli, de Santa Fé do
Sul, integra a lista de vencedores
nas cidades de até 30 mil habitantes. Satisfeito, veio participar da
premiação na capital com os dois
“campeões” e colegas da agência,
Hamilton Proni e Joel Fernandes
da Silva, também agentes de cré-

Agências premiadas (em oito categorias)
• Até 7,5 mil: Sebastianópolis do Sul, Sud Menucci e Nova Canaã Paulista
• Até 15 mil: Divinolândia, Cajobi e Valentim Gentil
• Até 30 mil: Santa Fé do Sul, Pereira Barreto e Martinópolis
• Até 50 mil: Jales, José Bonifácio e Paraguaçu Paulista
• Até 100 mil: Amparo, Avaré e Andradina
• Até 300 mil: São Carlos, Araçatuba e Jacareí
• Acima de 300 mil habitantes: São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e São Paulo
• Maior índice de produção per capita: Nova Canaã Paulista
dito como ele. “O prêmio foi um reconhecimento ao trabalho importante para a
equipe. Além do troféu, iremos agora dividir os R$ 3 mil que a agência recebeu pelo
desempenho em 2012”, observou.
O posto local em Santa Fé do Sul teve
227 contratos assinados e honrados em
2012. Ao longo dos 12 meses, financiou
mais de R$ 1,2 milhão. A unidade fica
dentro do Ganhe Tempo, uma espécie de
Poupatempo local, mantido pela prefeitura.
Emprego e renda – O BPP é um
programa de microcrédito e de apoio ao
empreendedorismo da Secretaria Estadual
do Emprego e Relações do Trabalho (Sert).
Tem por proposta favorecer a geração de
emprego e renda e é realizado em parceria
com as prefeituras paulistas. Presente em
484 dos 645 municípios do Estado, conta
com 560 agentes de crédito, seus principais
executores e principal elo entre o poder
público, financiador e a sociedade.

No programa, o Estado banca 90% dos
recursos financeiros para a constituição do
fundo de investimento de cada município.
Também seleciona e treina os agentes de
crédito e, ainda, gerencia e supervisiona
as atividades operacionais. Às prefeituras
cabem ceder o espaço físico, infraestrutura,
recursos humanos e manter a agência, além
de contribuir com os 10% restantes do projeto, por meio do fundo municipal.
Público-alvo – Todos os empréstimos têm taxa de juros pré-fixada em 0,5%
ao mês e prazos de pagamento em até
36 meses. São isentos de Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF) e de Taxa de
Abertura de Crédito (TAC). Entretanto, é
cobrada comissão de permanência de 2,5%
ao mês sobre parcela em atraso.
Qualquer empreendedor que trabalhe por conta própria pode conseguir
crédito no BPP. O total vai de R$ 200 a
R$ 10 mil. Se for produtor rural, o teto

sobe para R$ 15 mil, limite também disponível para quem tem registro de pessoa jurídica, cooperativas e associações
produtivas.
Em 2012, o BPP repassou R$ 193
milhões em 36,7 mil empréstimos. Para
2013, a expectativa é financiar volume total
de R$ 250 milhões. Em agosto de 2012, o
Banco do Povo superou a marca de R$ 1
bilhão emprestados desde sua criação, em
1998. Hoje, o total ultrapassa R$ 1,1 bilhões
em mais de 310 mil operações.
Sancionada no dia 28 de dezembro de
2012, a Lei Estadual nº 14.922 instituiu
o Bônus por Participação nos Resultados
(BPR) para os agentes de crédito. A proposta é premiar a qualidade do trabalho e
estimular a eficiência na gestão das operações de crédito.
Antonio Mendonça, diretor-executivo, informa que o Conselho de Orientação
do BPP estabeleceu os critérios para concessão do bônus na reunião extraordinária
realizada no dia 12 de abril. Ele informa
que o benefício será concedido a partir de
1º de junho.
Rogério Mascia Silveira
Da Agência Imprensa Oficial

SERVIÇO
Banco do Povo Paulista –
www.bancodopovo.sp.gov.br

A Rede de Reabilitação Lucy Montoro
chegará a Sorocaba, com capacidade para
realizar cerca de 8 mil atendimentos por
mês e beneficiará 50 municípios na região
sudeste do Estado. A administração estadual anunciou a boa notícia na terça-feira.
A construção ocorrerá por meio do Termo
de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre o Ministério Público do Estado
e o Banco do Brasil, com repasse de R$
5,8 milhões e custo zero para o Estado.
O edifício será erguido junto ao Hospital
Regional e contará com o apoio técnico
da Faculdade de Medicina da Pontifícia
Universidade Católica (PUC). O prédio de
três andares oferecerá reabilitação integral à pessoa com deficiência, que terá
apoio de equipe multidisciplinar composta de médicos fisiatras, enfermeiros,
fisioterapeutas, nutricionistas, psicólo-
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Sorocaba receberá Rede Lucy Montoro

Pessoas de 50 municípios
poderão ser atendidas pela
unidade de Sorocaba

gos, terapeutas ocupacionais, assistentes
sociais e fonoaudiólogos.
A Rede Lucy Montoro é importante serviço público gratuito para pessoas com deficiência no Estado de São Paulo. Funciona
pela parceria das secretarias de Estado
dos Direitos da Pessoa com Deficiência e
da Saúde com renomadas instituições de
assistência, ensino e pesquisa. As unidades
fixas funcionam nas cidades de Campinas,
Fernandópolis, Jaú, Presidente Prudente,
Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio
Preto, São José dos Campos, Mogi Mirim e
São Paulo. Há ainda uma unidade móvel da
rede que atende às demandas mais urgentes de fornecimento de órteses, próteses,
cadeiras de rodas e meios auxiliares de
locomoção em todo o Estado.
Da Agência Imprensa Oficial

