Banrisul irá injetar R$ 25,2 bilhões na economia gaúcha em 2010

A governadora do Estado, Yeda Crusius,
e o presidente do Banrisul, Fernando Lemos,
receberam a imprensa, hoje (09), na sede do
Banco, em Porto Alegre, para anunciar o
volume de recursos que o Banco disponibilizará
em 2010 nas suas respectivas linhas de crédito.
Na oportunidade, Yeda Crusius destacou que a
atuação do Banrisul foi essencial neste ano para a economia gaúcha continuar
caminhando de maneira positiva. Ela lembrou que as mudanças estruturais no Governo
do Estado começaram com o processo de capitalização do Banco. “Foi um grande acerto
ter feito a oferta pública de ações em 2007, antes do início da crise financeira mundial.”
A governadora salientou que o orçamento do executivo estadual aprovado para o
ano que vem - que mantém o déficit zero nas contas públicas - cria melhores condições
de negócios para todos os setores, principalmente para o Banrisul. “A instituição é uma
referência do ambiente de crescimento para 2010, porque é uma empresa administrada
com governança e eficiência e que tem no crédito um instrumento para fomentar os
segmentos produtivos do Rio Grande do Sul.”
Durante o encontro, o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, afirmou que os
recursos da carteira de crédito do Banco para 2010 somam o total de R$ 25,2 bilhões,
com uma projeção de crescimento em torno de 25%. “Este valor mostra a dimensão e a
importância que a instituição possui na economia do Estado, o que demonstra a
capacidade da empresa e o compromisso com a população gaúcha.” Ele frisou que, com
a retomada da atividade econômica doméstica, o crédito torna-se o principal fator para
sustentar o investimento e o consumo. Lemos considera que as condições são favoráveis,
tanto no País, como no Estado. “A confiança do consumidor e do empresariado está
motivando novos negócios.”
Fernando Lemos adiantou, ainda, que o Banrisul abrirá uma nova linha de crédito
para antecipar o 13º salário de 2010 dos funcionários públicos estaduais. A partir do dia
21 de dezembro, os clientes já podem solicitar o empréstimo na rede de agências do

Banco. Também informou que o Banco liberou R$ 100 milhões para o financiamento de
notebook para os professores estaduais que aderirem ao Programa Professor Digital.
Estiveram presentes no evento o secretário da Fazenda e presidente do Conselho
de Administração do Banrisul, Ricardo Englert, e o secretário do Planejamento e
conselheiro do Banco, Mateus Bandeira.

Composição da Carteira
Crédito Geral
Pessoa Física

Crédito Geral
Pessoa Jurídica

R$ 5,1 bilhões

R$ 5,9 bilhões

Crédito Especializado
(Imobiliário, Rural, Câmbio
e Desenvolvimento)

R$ 3,2 bilhões

Novas Alocações R$ 14,2 bi + Giro do Estoque = R$ 25,2 bilhões

