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A Agência oferece cinco linhas de crédito para pequenos, médios e grandes empreendedores,
para diferentes investimentos e valores.

Agência de Fomento disponibiliza linhas de crédito
para empreendedores

Wilton Lopes

Agência de Fomento (Foto:Paulo Barros)

AAgência de Fomento
e Desenvolvimento do
Estado do Piauí há mais de
um ano tem trabalho com
f i n a n c i a m e n t o s p a r a
p e q u e n o s e m é d i o s
empreendedores no Estado,
através de suas linhas de
crédito. A Agência oferece
cinco linhas de crédito para
pequenos, médios e grandes
empreendedores, para
diferentes investimentos e
valores, com juros que
chegama1,9%aomês.

P i a u í F o m e n t o
AcreditEI é uma linha criada
especialmente para os
microempreendedores
individuais. Essa linha tem
por finalidade crédito para o
capital de giro, investimento
fixo/semifixo ou misto.
N e s s a l i n h a s ã o

c o n t e m p l a d o s o s
investimentos na área de
agronegócio, comércio,
indústria, serviços e turismo.
O valor nesse crédito chega a
R$10milpara investimentos,
com prazo de amortização de
até 24 meses. De acordo com
a direção de operações, hoje é
uma das linhas que tem tido
maisprocuraaquinaagência.

Piauí Fomento Giro é
destinado para os pequenos
e m p r e e n d i m e n t o s e
profissionais liberais e
também funciona para
investimento fixo/semifixo
ou misto. O financiamento
possui carência de até cinco
meses e com valores que
variam de R$ 1.000,00 a R$
50.000,00.

A agência possui ainda
três tipos de linhas de crédito,

sendo uma específica para os
piscicultores do Estado do
Piauí. O crédito oferecido é
destinado para o custeio e
investimento na criação de
peixes.Nessa linhaosvalores
variam de R$ 5.000,00 a R$
50.000,00. Os prazos para os
empréstimos são de 12
meses, emparcelaúnica,para
aqueles adquiridos para o
custeio, e de 36 meses, com
até 3 meses de carência, para
aqueles adquiridos para
investimentos.

E m t o d o s o s
financiamentos, a aprovação
do crédito está condicionada
aoenquadramentonaPolítica
Operacional de Crédito da
P i a u í F o m e n t o . O s
in te res sados deve rão
apresentar Carta-Proposta e
Plano Simples de Negócio

(ou Plano Completo, de
acordo com o valor da
proposta),conformemodelos
disponibilizados no site da
agência( ).

Para mais informações
ou dúvidas, a Agência fica
localizada na Rua 13 de
Maio, 253/Norte ou pelo
telefone(86)32166277.

fomento.pi.gov.br

Educação parao Trânsito
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Seduc promove curso de Educação
para o Trânsito
O curso é destinado aos profissionais da área
educacional e será feito em parceria com o
Detran-PI Martha Teixeira

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-
PI), através da Escola Piauiense de Trânsito (EPT),
reafirmando parceria e a responsabilidade conjunta com
a Secretaria Estadual de Educação e Cultura (Seduc),
promoverá o Curso em Educação para o Trânsito que
será realizado no período de 28 de novembro a 2 de
dezembro, das 14h às 18h, no auditório da Escola
PiauiensedeTrânsito, no Detran-PI.

Com o objetivo de proporcionar a aquisição de
conhecimentos sobre conteúdo, métodos e técnicas
educativas de trânsito para o desenvolvimento de aulas,
palestras, campanhas educativas e demais atividades, o
curso é destinado aos profissionais da área educacional
para que possam reconhecer-se como multiplicadores e
capazes de construir e desenvolver projetos para
educação de trânsito naescola.

De acordo com a Supervisão de Educação para o
Trânsito da Seduc, no Piauí a violência no trânsito vem
aumentando consideravelmente e essa conclusão é feita,
não com base no senso comum, mas sim, nos tristes
dados estatísticos. A supervisão diz ainda que, a Seduc
considera que tal fato tem trazido resultados danosos à
sociedade como o aumento de várias formas de violência
no trânsito, comvítimas fatais enão fatais.

Diante deste contexto, para reduzir esses dados, é
necessária a adoção de ações já previstas no próprio
Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em três áreas
importantes: fiscalização, engenharia e educação para o
trânsito. Este tripé é que dá sustentação a um trânsito
mais seguro.

Para a Supervisão de Educação para o Trânsito da
Seduc, é necessário trabalhar de forma transversal a
educação para o trânsito no Ensino Fundamental, Ensino
Médio e Superior, estimulando nos alunos valores como
o respeito, solidariedade, paciência, equilíbrio,
compreensão, cooperação e responsabilidade.

Os interessados podem ligar para o telefone 3216
3244,para receber a fichade inscrição do curso.

foto: Divulgação


