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Banrisul anuncia expansão do crédito rural (Zero Hora - Caderno Expointer
- ed. 31.08.2007 - pág. 03)
O Banrisul anunciou ontem, na Expointer, em Esteio, a ampliação da
carteira de crédito rural para o plantio da lavoura de verão no Estado.
Segundo o presidente do banco, Fernando Lemos, serão oferecidos R$ 184
milhões para o custeio de soja, milho e arroz, entre outras culturas. O
aumento é de 54% em relação à safra anterior.
Também foram lançados investimentos em linhas especiais de crédito para
pessoas físicas e jurídicas com o objetivo de impulsionar diversos
setores produtivos do Estado.
- Estamos num processo de alavancagem da economia gaúcha e, com a
operação da venda de ações do banco, nos habilitamos mais fortemente para
isso - disse o presidente do Banrisul.
Outras linhas
Promicro
Crédito para capital de giro para empresas. Os pagamentos podem ser
feitos em até 24 meses, com teto de R$ 100 mil, mas a parcela não pode
comprometer mais de 20% do faturamento médio mensal. Antes, o limite era
de R$ 30 mil.
13º salário
Empresas podem buscar financiamento para pagar o 13º salário de seus
funcionários. O crédito pode ser feito em até 12 meses, com até 90 dias
de carência na primeira parcela e juro mensal a partir de 1,6%.
Crédito imobiliário
O financiamento para correntistas passa de 70% para 100% do valor do
imóvel com prestações pré-fixadas, definidas na contratação. Antes, a
prestação era vinculada à Taxa Referencial (TR). Os juros partem de 11%
ao ano.
Crédito consignado 100
Linha para funcionários públicos estaduais e municipais com contratação
em até 100 meses e taxa de juro de 1,5% ao mês. A taxa também teve
redução para empregados de empresas privadas.
Saiba mais
O custeio de soja, milho, arroz e outras culturas aumentou 54% nesta
safra em relação à anterior no Banrisul.
-----------------------------------------Banrisul modifica quatro linhas de crédito (Correio do Povo - ed.
31.08.2007 - pág. 30)
O Banrisul anunciou, ontem, novidades em quatro linhas de crédito a
pessoas física e jurídica. Segundo o presidente, Fernando Lemos, a meta é
formar uma carteira de crédito de R$ 8 bilhões até o final do ano. Hoje,
o volume é de R$ 6,9 bilhões. A principal mudança é no crédito
habitacional, que terá prestação fixa, com juros a partir de 11% ao ano.
'O cliente pagará o mesmo valor até o final do contrato', apontou. O
diretor de crédito, Urbano Schmitt, diz que o banco adotou a 'TR
travada', com custos pré-fixados. Servidores estaduais e municipais
poderão usar a prestação consignada, com desconto em folha, e financiar
até 100% do imóvel, com juros de 8% mais TR. Embora as novidades não
incluam o agronegócio, Lemos se mostrou otimista com a feira. 'O setor de

máquinas está muito bem e isso deve se refletir na economia do Estado e
no Banrisul'.
As demais linhas são a de crédito consignado, o Promicro e o
financiamento do 13º salário a empresas. Nesse último, o parcelamento foi
ampliado para 12 meses e os juros caíram de 1,8% para 1,6% ao mês. No
Promicro, para pequenas empresas, o limite passou de R$ 30 mil para R$
100 mil. Já no crédito consignado, o Banrisul tornou-se o único banco a
operar com financiamento em cem meses para funcionários públicos, com
taxas de 1,5% a 1,65%.
-------------------------------------------Caderno Colunistas - Coluna ´´Clésio Boeira`` (O Sul - ed. 31.08.2007 pág. 07)
Crédito
Em almoço com a imprensa, na 30ª Expointer, o Banrisul anunciou linhas
especiais de crédito para pessoas físicas e empresas. Para o presidente
do banco, Fernando Lemos, as facilidades implementadas pelo Banrisul na
área de crédito vão impulsionar ainda mais os setores produtivos do
Estado: 'As novas modalidades de financiamento reúnem um conjunto de
segmentos da economia, como construção civil, micro, pequenas e médias
empresas e o crédito direcionado ao consumo de bens duráveis'.
--------------------------------------------Banrisul lança linhas especiais de crédito (O Sul - ed. 31.08.2007 - pág.
06)
O Banrisul lançou ontem linhas especiais de crédito para pessoas físicas
e empresas durante o almoço com a imprensa, na 30ª Expointer, em Esteio.
Para o presidente do banco, Fernando Lemos, as facilidades implementadas
pela instituição na área de crédito impulsionarão ainda mais os setores
produtivos do Estado. 'As novas modalidades de financiamento reúnem um
enorme conjunto de segmentos da economia, como construção civil, micros,
pequenas e médias empresas e o crédito direcionado ao consumo de bens
duráveis', destacou. O secretário da Fazenda, do RS, Aod Cunha, também
participou do evento.
--------------------------------------------Banrisul para empresas (Site de Affonso Ritter - ed. 30.08.2007)
O Banrisul lançou nesta quinta (30), durante o tradicional almoço com a
imprensa na 30ª Expointer, uma linha especial de crédito para capital de
giro das empresas, a Promicro, inclusive para as enquadradas na
legislação do Super Simples. Um dos diferenciais são os pagamentos
parcelados em até 24 meses e carência de até 59 dias para o pagamento da
primeira parcela. O valor máximo é de R$ 100 mil e a prestação não pode
comprometer mais de 20% do seu faturamento médio mensal. As empresas já
podem realizar também no Banrisul o financiamento para pagar o 13º
salário dos empregados, com condições especiais de taxas para as que
processam a folha de pagamento e têm convênio consignado na instituição.
As empresas podem, ainda, parcelar em até 12 meses, com até 90 dias de
carência o pagamento da primeira parcela e taxa de juros a partir de
1,60% ao mês.

Crédito consignado 100
Outra novidade do Banrisul para os funcionários públicos estaduais e
municipais é o Crédito Consignado 100. Agora, as operações de crédito
consignado podem ser contratadas em até 100 meses, obedecendo a margem
consignável de cada servidor, e taxa de juros a partir de 1,50% ao mês.
Os empregados de empresas privadas também tiveram a taxa de juros
reduzida, com a mínima de 1,55% ao mês. Os prazos são de até 49 meses e
seguem as condições definidas nos convênios firmados com as empresas.
Segundo o presidente Fernando Lemos, todas as operações podem ser
contratadas em toda a rede de agências do Banrisul e no caso do Crédito
Consignado 100, os valores do empréstimo são creditados no mesmo dia na
conta-corrente do cliente.
---------------------------------------------Banrisul abre o leque (Site Informativo/Lajeado - ed. 31.08.2007)
O Banrisul lançou ontem, durante o tradicional almoço com a imprensa na
30ª Expointer, linhas especiais de crédito para pessoa física e empresas.
Para o presidente do banco, Fernando Lemos, as facilidades implementadas
pelo Banrisul na área de crédito vão impulsionar ainda mais os setores
produtivos do Estado. 'As novas modalidades de financiamento reúnem um
enorme conjunto de segmentos da economia, como construção civil, micro,
pequenas e médias empresas e o crédito direcionado ao consumo de bens
duráveis', destaca.
As empresas contam com a linha de capital de giro Promicro, inclusive
aquelas enquadradas na legislação do Super Simples. Um dos diferenciais
está nos pagamentos parcelados em até 24 meses e carência de até 59 dias
para quitação da primeira parcela. O valor máximo é de R$ 100 mil, sendo
que a prestação não pode comprometer mais de 20% do faturamento médio
mensal da empresa.
Também no Banrisul as organizações já podem contrair o financiamento para
pagar o 13º salário dos empregados, referente ao ano de 2007, com
condições especiais de taxas para aquelas que processam a folha de
pagamento e têm convênio consignado na instituição. As empresas podem
ainda parcelar em até 12 meses, com até 90 dias de carência para o
pagamento da primeira parcela e taxa de juros a partir de 1,60% ao mês.
Imobiliário
No crédito imobiliário o Banrisul disponibilizou para todos os
correntistas financiamento com taxas pré-fixadas, definidas quando
contratada a operação. 'A grande vantagem é que o cliente paga o mesmo
valor da prestação mensal, do início ao final do contrato, que pode
chegar a até 20 anos', salienta Lemos. A taxa de juros é a partir de 11%
ao ano. Ainda foi criada a prestação consignada junto à folha de
pagamento dos servidores públicos estaduais e municipais, além da
ampliação do percentual do empréstimo imobiliário para até 100% do valor
do imóvel. O prazo também aumentou para até 20 anos e a taxa de juros
reduzida a partir de 8% ao ano mais TR.
Outra novidade para os funcionários públicos estaduais e municipais é o
Crédito Consignado 100. Agora essas operações podem ser contratadas em
até cem meses, obedecendo à margem consignável de cada servidor, e taxa
de juros a partir de 1,50% ao mês. Os servidores de empresas privadas
também tiveram a taxa de juros reduzida, com a mínima de 1,55% ao mês. Os
prazos são de até 49 meses e seguem as condições definidas nos convênios
firmados com as organizações.

------------------------------------------------Investidores estrangeiros ficam com 97% da oferta do Banrisul (Jornal do
Comércio - ed. 31.08.2007 - Capa e pág. 06)
O Banrisul distribuiu comunicado encerrando oficialmente a operação que
capitalizou a instituição e serviu para destilnar recursos para o governo
do Rio Grande do Sul. De acordo com os dados, 186 investidores
estrangeiros qualificados (como fundos de investimento e de pensão)
compraram 97% das ações preferenciais ofertadas: 168.985.257 papéis, de
um total de 173.913.043).
O restante dos papéis ficou dividido entre fundos e clubes de
investimentos nacionais, pessoas físicas, entidades de previdência
privada, seguradoras e instituições financeiras. No total, as duas
emissões, uma primária, outra secundária, levantaram R$ 2,086 bilhões (R$
800 milhões para o Banrisul e R$ 1,26 bilhão para o Tesouro do Estado).
Os papéis do banco estrearam no Nível 1 de governança corporativa da
Bovespa em 31 de julho, com preço inicial de R$ 36,00 cada unit (cesta de
papéis composta por um recibo de subscrição e duas ações preferenciais).
Com o momento turbulento vivido pelo mercado financeiro em agosto, as
units do banco encerraram o mês com desvalorização de 1,6% (cotadas a R$
33,59 no pregão de quinta-feira).
O governo do Estado comemorou a iniciativa do Banrisul, tanto que a
governadora Yeda Crusius já sinalizou com a possibilidade de fazer
aumentos de capital em outras duas estatais a Companhia Rio-grandense de
Saneamento (Corsan) a Companhia Estadual de Energia Elétrica, esta já
listada na Bovespa.
Na quinta-feira, o Banco Central homologou o aumento de capital do
Banrisul. Com isto, na próxima segunda-feira, a instituição gaúcha
promove desdobramento das units: serão entregues três ações preferenciais
para cada cesta.
-------------------------------------------Coluna ´´Panorama Econômico`` de Denise Nunes (Correio do Povo - ed.
31.08.2007 - pág. 14)
FIM DO SILÊNCIO
Termina hoje o período de silêncio imposto pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) ao governo estadual e à diretoria do Banrisul em função
da emissão de ações. O secretário da Fazenda, Aod Cunha, e o presidente
do banco, Fernando Lemos, convocarão coletiva semana que vem para
detalhar a operação.
--------------------------------------------Habitação rural recebe R$ 4 milhões do Banrisul (Jornal do Comércio Caderno Expointer - ed. 31.08.2007 - pág. 07)
A governadora Yeda Crusius anunciou ontem na Expointer a liberação de R$
4 milhões para o financiamento à habitação de pequenos produtores rurais.
O anúncio foi feito durante a assinatura do convênio para liberação de
recursos do Programa Banrisul de Habitação Rural, no Pavilhão da
Agricultura Familiar. O convênio foi assinado entre o Banrisul, a
Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária (Cresol) e a
Cooperativa de Habitação dos Agricultores Familiares dos Três Estados do

Sul (Cooperhaf), filiadas a Fetraf-Sul (Federação dos Trabalhadores na
Agricultura Familiar da Região Sul).
O valor representa um acréscimo de 100% sobre os R$ 2 milhões que estavam
previstos para este convênio. Yeda destacou que como o banco dobrou de
tamanho com a venda de ações, 'era justo que estes recursos também
dobrassem, facilitando assim, a um maior número de famílias, o acesso à
moradia.'
O presidente da instituição, Fernando Lemos, salientou que este é um dos
mais importantes programas do banco que, juntamente com a Fetraf-Sul e a
Cresol, conseguiu criar um programa de crédito ao setor ainda inexistente
no País. Desde a primeira edição do convênio, no ano passado, mil
famílias já foram beneficiadas com a construção da casa própria, informou
o coordenador-geral da Fetraf-Sul, Altemir Tardelli.
--------------------------------------------Coluna ´´Painel Econômico`` de Danilo Ucha (Jornal do Comércio - ed.
31.08.2007 - pág. 22)
Casa rural
O Banrisul, que ontem realizou seu tradicional churrasco na Expointer,
assinou convênio com as cooperativas Cresol e Cooperhaf para liberar
recursos para habitação rural. Seis agricultores tiveram abertura de
crédito na mesma hora, segundo Fernando Lemos, presidente do Banrisul.
Criado em 2005, o programa já favoreceu mais de duas mil famílias.
---------------------------------------------Lemos aposta em incremento de 30% (Jornal VS, NH e Diário de Canoas Caderno Expointer - pág. 05)
As expectativas do presidente do Banrisul, Fernando Lemos, para a 30ª
Expointer são as melhores. Durante uma visita à Casa Grupo Sinos, ontem,
ele frisou que o incremento no setor de máquinas deve atingir cerca de
30% em relação ao ano passado. 'O segundo semestre deve ser muito bom
para a indústria. Os clientes do segmento estão satisfeitos e positivos
com as vendas', acrescenta Lemos. Ele anunciou ontem o lançamento de
linhas de crédito para pessoa física e empresas. Lemos estima que o PIB
gaúcho deva crescer, pelo menos, 6% neste ano, com o crescimento da
economia do Rio Grande do Sul. 'As novas modalidades de financiamento
reúnem um enorme conjunto de segmentos ia economia, como construção
civil, micro, pequenas e médias empresas e o crédito direcionado ao
consumo de bens duráveis.'
Na semana que vem, segundo o presidente, serão anunciados os novos
acionistas do Banrisul. 'São investidores com respeito no mundo inteiro,
que têm capacidade de fundos de investimento e que abrem portas para o
Estado', explica Lemos. Para este ano, o banco, ainda informa Lemos,
ampliou a sua capacidade de benefícios e, ontem, Lemos anunciou que, em
contato com a governadora Yeda Crusius (PSDB), firmou convênio com a
Fretaf-Sul e Cresol, uma linha de financiamento de R$ 4 milhões para a
habitação na área da agricultura familiar no Estado. 'É a maior linha de
crédito para a agricultura familiar no país', afirma Lemos.
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