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O evento, que acontece nesta terça e quarta (30 e 31/10), na Associação Banestado, em Pontal do
Paraná, tem a participação de 300 agentes que atuam em todo o estado.

A Fomento Paraná, instituição financeira do Governo do Estado e o Sebrae/PR promovem o
Encontro Estadual de Agentes de Crédito e Desenvolvimento, em Pontal do Paraná. O evento, que
acontece nesta terça e quarta (30 e 31/10), na Associação Banestado, tem a participação de 300
agentes que atuam em todo o estado. O objetivo do encontro é promover a capacitação e
proporcionar a conexão de boas práticas reais do uso do microcrédito para a competitividade dos
pequenos negócios nos municípios. "Esse encontro é muito importante porque reúne quase todos
nossos agentes de crédito e essa troca de ideias e informações é muito importante para os negócios
e para o desenvolvimento nas pequenas comunidades", afirma o presidente da Fomento Paraná,
Vilson Ribeiro de Andrade. "Por isso essa parceria com o Sebrae é de fundamental importância para
o nosso negócio". Por meio da rede de agentes de crédito a Fomento Paraná contratou mais de R$
281 milhões em financiamentos de microcrédito desde 2011 beneficiando mais de 27.700
empreendimentos em todo o estado. O agente de crédito é responsável pelo contato direto com os
empreendedores por meio de parcerias com os municípios, associações comerciais e empresariais
e outras entidades. Nos primeiros nove meses de 2018 a rede de agentes de crédito respondeu pela
contratação de 3.472 operações de microcrédito, que totalizam R$ 39,8 milhões. A expectativa é
fechar o ano com R$ 55 milhões contratados e a estimativa para 2019 é contratar R$ 60 milhões
nesse segmento. De acordo com o presidente da Fomento Paraná, o microcrédito ajuda a
desenvolver as pequenas comunidades localmente. "Ele mantém esse empreendedor na sua
comunidade, criando emprego, gerando receita, impostos e principalmente trazendo novas
oportunidades ao mercado de trabalho", afirma. "Esse papel da Fomento Paraná para o
desenvolvimento do Estado é de fundamental importância e o agente de crédito tem sido o grande
responsável por esse incentivo e principalmente pela análise e o trabalho junto às comunidades",
conclui.
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