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Ano VI - Nº 259
03 a 09/agosto de 2009

Pensando com a
sociologia
O leitor terá além de
uma introdução aos
clássicos do
pensamento
sociológico, acesso a
reflexões sobre o
pensamento social
brasileiro, tratado
como legítima forma
de imaginação social.
Saiba mais.

IBRE e Banco Central lançam
índice para o setor de serviços
Luiz Guilherme
Schymura

Conferência Anual da IASIA é
sediada pela FGV
Bianor Scelza
Cavalcanti

ATUALIZAÇÃO BIBLIOTECA
Periódicos recebidos e
selecionados pela Biblioteca
Mario Henrique Simonsen
EVENTOS DA SEMANA
Programação dos seminários,
palestras e outros eventos

CPS lança pesquisa sobre
microcrédito e acompanha
expansão do Crediamigo no Rio
Marcelo Neri

Lampreia ministra aula aberta
sobre o Brasil nas relações
internacionais

Inep divulga questões-modelo do novo
Enem para que inscritos possam se
ambientar com a prova

Dia 3
Matias Spektor

DO SP
FGV PROJETOS
IDE
IBRE
FGV PROJETOS

Edison Fidalgo
Marilia Dreyfuss
Otto Abreu
Wellington Alves
William Sena

Dia 4
EAESP
IDE
FGV PROJETOS
IBRE

DIREITO GV participa de debate
sobre tratamento de resíduos
sólidos em São Paulo

Cleomar Gomes
Edileine Micheletti
Luiz A. Rosa
Nilson Rosa

Flavia Scabin
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Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, representará o presidente Lula ao receber o
prêmio Dwivedi, destinado a uma personalidade que tenha contribuído para a
melhoria da gestão e da governança pública.
Data: 04 a 08 de agosto
Horário: 9h
Local: Hotel Windsor Barra, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro
Dia: 03 de agosto
Horário: 15h às 19h
Local: FGV (Botafogo)

CPS lança pesquisa sobre
microcrédito e acompanha
expansão do Crediamigo no Rio
No dia 15 de julho Marcelo Neri, chefe do
Centro de Políticas Sociais, participou da
cerimônia na Favela da Maré que marcou a
expansão do Crediamigo, programa de
microcrédito do Banco do Nordeste para
fora da área do Nordeste. O Crediamigo
entra com a experiência de possuir mais de
dois terços do mercado nacional de
microcrédito,
a
segunda
maior
do
continente e foi recentemente escolhida
pelo BID como o melhor experiência de
microcrédito da América Latina.
Participaram do evento o prefeito Eduardo
Paes, o presidente do BNB, dr. Roberto
Smith, Stélio Gama, superintendente de
microfinanças
do
BNB,
e
diversos
secretários do município do Rio. Marcelo
Neri sugeriu a união de esforços ao prefeito
e
a
equipe
do
Crediamigo
sendo
considerado
“padrinho”
da
iniciativa.
Segundo ele: “O Nordeste tradicionalmente
receptor
de
recursos
e
políticas
assistencialistas
começa
a
exportar
tecnologias sociais estruturais para o resto
do Brasil a começar pelas favelas do Rio.
Nova
York
experimenta
movimento
semelhante de chegada do Grameen Bank
de Bangladesh, ganhador do Nobel da Paz
de 2006.”
No dia seguinte ao evento de inauguração
foi lançado em Fortaleza, o estudo do CPS
“Pagando a Promessa do Microcrédito”. A
pesquisa explora a base de microdados
mais completa sobre microcrédito no país
que acompanha balanços e demonstrativos
de resultados dos mesmos negócios entre
os quase 500 mil clientes do Crediamigo.

Prefeito Eduardo Paes e Roberto Smith, Presidente do
BNB na expansão do Crediamigo na Maré

Stélio Gama, CEO do Crediamigo e Marcelo Neri

Acesse a pesquisa na íntegra através do
site
www.fgv.br/cps/crediamigo3,
onde
além do estudo, você encontra dispositivos
interativos de acesso a diversas bases de
dados e vídeos com entrevistas a clientes
do programa.
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