INFORME ABCRED
(23/DEZEMBRO/2011)

Estimados (as) Membros e Amigos da BCRED
Neste ano e neste mês fizemos muitas atividades, por isso vamos iniciar 2012
com muita força, já são vários os parceiros da ABCRED.
1 – BNDES: Após nossa recente consulta sobre os itens necessários, nos
reunimos no dia 15 de dezembro e vamos ter outra reunião no dia 10 de
janeiro. Finalmente, estaremos reunidos com o BNDES no dia 24 de janeiro,
para validarmos uma parceria estratégica, para objetivos de funding e apoio ao
desenvolvimento institucional. Para isso convidamos todos (as) para
agendarem-se conosco e nos encontrarmos na sede do BNDES no Rio de
Janeiro, dia 24 de janeiro às 14 hs. Agradecemos especialmente às 27
entidades que responderam à nossa solicitação e apresentaram suas
demandas específicas.
2 – Fundação Citi e SEEP: Além do Prêmio Citi, que participamos, onde as
OSCIPs tiveram clientes premiados e algumas de nossas entidades foram
premiadas. Agora, a ABCRED esta celebrando uma parceria para apoio à
constituição de nossa rede de entidades. Essa rede, além de promover
intercambio irá nos oferecer tecnologias, consultorias e apoio à gestão de
projetos. Estamos realizando várias agendas com a Fundação, a próxima
também será no dia 10 de janeiro e a aprovação do convênio na sede da
Fundação e SEEP, em Washington (EUA), deverá ocorrer no dia 23 de janeiro.
Essas reuniões correm em SP ou por teleconferências.
3 – SEBRAE Nacional: Com o SEBRAE a ABCRED já teve apoio para a
realização do Planejamento Estratégico, no mês de agosto, e por estes dias
será apresentado o relatório final da pesquisa “Perfil das Instituições de
Microfinanças (OSCIPs) no Brasil”. Esse será uma primeira análise sobre as
nossas entidades, observando o perfil das entidades e dos clientes, os serviços
oferecidos e as relações com o SEBRAE. Aprovamos o relatório preliminar e
logo o SEBRAE irá divulgá-lo para todos. No próximo ano continuaremos nosso
diálogo com o SEBRAE, para definirmos o escopo de uma provável parceria.
4 – FOROLAC – FR: Com esse parceiro desenvolvemos nosso principal
projeto, dentro do qual estão as principais referência e metas para o trabalho
da ABCRED. Vamos prosseguir com o intercambio e a colaboração, de parte a
parte, assegurando que tenhamos estratégias e visão de longo prazo para a
ABCRED e as entidades de microcrédito.
5 – A ABCRED esta convocando todas as entidades, para o recadastramento
dos associados e para associar novas entidades. Em janeiro (24/01) teremos
reunião de diretoria quando faremos a aprovação do quadro de sócios. Isso
será essencial para a participação em nossos projetos, pois acreditamos que
quem fortalece a ABCRED são as OSCIPs associadas e seus dirigentes.

Procure nossa secretaria, fale com a Talita ou o Carlos no tel. 47- 31449516 ou
31449500, ou ainda pelo email contato@abcred.org.br.
Finalizamos essa mensagem desejando que no próximo ano todos estejam
associados a ABCRED, não fique de fora! assim os nossos projetos terão a
força e a representatividade que as entidades, os dirigentes e os clientes do
microcrédito desejam ter.
Também agendem-se para o dia 24 de janeiro, às 14hs, na sede do
BNDES, Rio de Janeiro. Estaremos lá esperando por todos vocês!
Abraços! Boas Festas! Feliz Ano Novo!
Conselho e Diretoria da ABCRED
Almir da Costa Pereira – Diretor Presidente do Conselho
Hermes Bonfim Filho – Vice Presidente
Amadeu Trentini – Diretor Financeiro
Cristiano Mross – Diretor Administrativo
Wanilva Carvalho – Dir. Centro Oeste
Luiz Carlos Floriani – Dir. Sul
Manoel Carolino de Paiva –Dir. Sudeste
Pedro Verdino – Dir. Nordeste
Nilson Tavares Pinheiro – Dir. Norte
Conselho Fiscal
Rubens Bento – PR
Leila Castelani – PR
Graças Borges – PE
Cláudia Cisneiros – MA
Leve essa informação adiante, divulgue para outras entidades!

