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GOVERNO DE RORAIMA E BANCO DO BRASIL DISCUTEM 
LINHAS DE CRÉDITOS 

 Capa Geral  Publicado em 28 de fevereiro de 2019 

 

 

Mario Marcos e Enéas Marques – Foto: Aldemir Pontes 

 

Uma parceria entre o Governo do Estado e Banco do Brasil que está sendo traçada vai oferecer linha 
de crédito com taxas reduzidas para todos os servidores estaduais (efetivos, comissionados, 
seletivados, temporários). O encontro com o governador Antonio Denarium ocorreu na manhã desta 
quinta-feira, 28. 

Segundo o superintendente Comercial Varejo do Banco do Brasil, Mario Marcos de Alcantara, o 
projeto que contemplará essa linha de crédito para servidor estadual está sendo estudado e em 
março deverá ser apresentado ao Governo do Estado. “As taxas serão diferenciadas. Os servidores, 
muitas das vezes, procuram financiadoras que oferecem taxas elevadas sem saber que o Banco do 
Brasil tem as menores do mercado”, disse. 

O benefício será ampliado a todos os servidores do quadro. Para o servidor efetivo, será 
disponibilizado o crédito consignado, e aos demais servidores, sem vínculo efetivo, outras 
modalidades de empréstimo, com taxas diferenciadas. 
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“Queremos oferecer aos servidores condições de financiamentos com taxas reduzidas e atendendo as 
diferenças de categoria. Vamos aguardar o projeto do Banco do Brasil para adotarmos as medidas 
acerca do assunto”, disse Denarium. 

No bojo da linha de crédito constará também financiamento de carros (troca) e de imóveis (aquisição 
ou financiamento imobiliário). “As linhas vão atender as características de cada segmento de 
servidor”, enfatizou Alcantara. 

 
 
Mario Marcos 
 
Empreendedores 
 
Com a regularização fundiária em andamento, com o repasse de glebas da União para o Estado, o 
Banco do Brasil vai identificar grandes empreendedores do agronegócio em outros Estados que são 
clientes do banco para que conheçam Roraima e despertem interesse de investimento. “Vamos fazer 
um convite a esses empreendedores a conhecerem Roraima, com objetivo de implantar 
agroindústrias”, disse o superintendente. 

Para o governador, a intenção é atrair investidores para que Roraima desenvolva economicamente e 
o setor privado gere mais emprego para a população. “Alguns grupos agropecuários já estão 
dialogando com o nosso governo para fazer plantio e outros investimentos no Estado. Recebemos 
visitas e iniciamos um diálogo que é fundamental para Roraima crescer e se fortalecer 
economicamente”, complementou Denarium. 

A atuação vai contemplar também o pequeno produtor da agricultura familiar, que por meio das 
associações e cooperativas terá linha de crédito para incrementar a produção. Os recursos estão 
disponíveis pela Fundação Banco do Brasil. 
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CNI escolhe empresário Paulo Afonso 
Ferreira como presidente interino 
 

De acordo com a entidade, ele vai exercer o cargo enquanto durar o afastamento 

de Robson de Andrade, alvo de operação da Polícia Federal na semana passada. 
 

Por G1 — Brasília 

28/02/2019 13h59  Atualizado há 19 horas 

 

A Confederação Nacional da Indústria escolheu nesta quinta-feira (28) o empresário 
Paulo Afonso Ferreira como presidente interino da entidade. 
 
De acordo com a CNI, Afonso Ferreira será presidente enquanto durar o afastamento 
de Robson Andrade do cargo. Andrade foi preso na semana passada pela Operação 

Fantoche, da Polícia Federal. Ele foi solto por determinação judicial, que 
também ordenou o afastamento da CNI. 
 
De acordo com a entidade, a votação que elegeu Afonso Ferreira foi unânime. Ele 
obteve voto favorável dos 25 presidentes de federações presentes na reunião do 
Conselho de Representantes da CNI. 
 
“O Brasil precisa recuperar o caminho do crescimento da economia e da geração de 
empregos. A CNI continuará na defesa da agenda de competitividade do país, que 
inclui as reformas tributária e da Previdência, a redução da burocracia e a maior 
eficiência do Estado”, afirmou Afonso Ferreira após o resultado. 
 
A CNI informou que o presidente interino é o atual vice-presidente executivo da 
entidade para a região Centro-Oeste e presidente do Conselho de Assuntos 
Legislativos. 
 
Ele é engenheiro de formação e atua nos ramos empresariais de construção, 
atividades imobiliárias e agroindústria. 

 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/02/28/cni-escolhe-empresario-
paulo-afonso-ferreira-como-presidente-interino.ghtml 
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