Banco do Nordeste atua para fechar mais de R$ 6 milhões em negócios na Festa do Boi
Ter, 15 de Outubro de 2019 17:35 -

Parceiro de longa data da Associação Norte-rio-grandense de Criadores e um dos principais
patrocinadores da Festa do Boi 2019, o Banco do Nordeste preparou atuação intensa para o
evento. Com a estimativa de superar a marca do ano passado, quando foram gerados R$ 6
milhões em negócios, o estande do tipo aquário, que chama atenção no parque Aristófanes
Fernandes, é um dos mais movimentados da exposição.

Entre gestores, agentes de desenvolvimento, técnicos de campo, assessores e agentes de
microfinanças são mais de 30 pessoas envolvidas na tarefa de apresentar os produtos do
Banco, principalmente as linhas do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).
O BNB responde por 79% do crédito rural no Estado; emprestou R$ 257 milhões em 2018 e
deve fechar 2019 com R$ 270 milhões contratados com o campo.

A descentralização é uma das características da atuação do BNB na feira, com os funcionários
promovendo ações nos estandes de fornecedores de equipamentos e mesmo nas baias,
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acompanhando a seleção de animais a serem financiados. O estande está aberto para
atendimento ao público todos os dias e estão sendo realizadas ações pontuais com temas
previamente determinados, como as caravanas do Acelera Microcrédito, dos programas de
microfinanças Agroamigo (rural) e Crediamigo (urbano).

Há também espaço para divulgação das ações do Programa Banco do Nordeste de
Desenvolvimento Territorial (Prodeter). No Estado, são trabalhados 11 projetos - quatro de
bovinocultura de leite, quatro de fruticultura, um de ovinonocultura, um de avicultura caipira e
um de mandiocultura - em 10 Territórios de Desenvolvimento, delimitados pelo Governo
Federal.

O gerente executivo da Célula Pronaf da Superintendência do BNB no Rio Grande do Norte
Irrailson Oliveira ressalta que "temos sempre um gerente à disposição, circulando nos espaços
dos parceiros. Gestores da maioria das agências potiguares estão em Parnamirim para
entender o funcionamento do maior evento agropecuário do Estado e adaptar nas feiras locais,
menores, do calendário agropecuário do RN. Estamos atuando de maneira forte para cumprir
nosso papel de gerar condições para o desenvolvimento da região."

{BANNER}
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