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Participe das Reuniões do Fórum Socioeconômico Local - FECOL
Toda quarta-feira, às 15h, no Banco Palmas. 

Aconteceu no dia 27 de 
janeiro de 2013, às 17h, a 

visita ao Banco Palmas do ex 
Jogador Ronaldo (o Fenômeno) 
e do Secretário Geral da FIFA, 
Jérôme Valcke. Compareceram 
também Bia Antony e Maíra Inae, 
respectivamente Fundadora e 
Diretora da Fundação Criando 
Fenômenos (do Ronaldo).

A visita fez parte de uma 
agenda de negociações do 
Instituto Palmas com a Fundação 
Criando Fenômenos, que busca 
no Brasil projetos inovadores que 
possam ser apoiados.

Foi feita uma exposição de 
produtos das empresas locais 
e apresentado todo o trabalho 
(e a fi losofi a) do Banco Palmas, 
mostrando a diferença do 
banco comunitário para um 
banco comercial. Ao fi nal, 
Ronaldo e Jérôme Valcke foram 
presenteados com um troféu da 
Moeda Palmas.

O Banco Palmas foi a 1ª 
experiência no Brasil que 
Ronaldo, junto com sua 
Fundação.

Ronaldo (o Fenômeno) 
visita o Banco Palmas

Editorial

também Bia Antony e Maíra Inae, 
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Como primeiros resultados da visita, o Secretário da FIFA presenteou as mulheres do projeto ELAS (Bolsa família) com 
200 ingressos para os jogos da Copa das Confederações. O jogador Ronaldo se comprometeu a ajudar o Conjunto Pal-

meira a se tornar um polo de atração turística na Copa das Confederações e a Copa do Mundo de 2014.
Para além das negociações, a visita teve um caráter bastante simbólico pelo fato do Conjunto Palmeira estar situado em uma 

das regiões mais pobres, economicamente,  de Fortaleza. A presença do Ronaldo e da FIFA abre portas para tornar a Copa das 
Confederações e Copa e a Copa do Mundo mais democrática, fazendo com que a periferia de Fortaleza seja espaço de visita-
ção dos turistas, oportunizando aos empreendimentos da Economia Popular e Solidária a comercializarem seus produtos e se 

tornarem reconhecidos internacionalmente como territórios da paz e portadores de solução para seus problemas.

ESCLARECIMENTO
A visita de Ronaldo e sua Fundação só foi confi rmada para o Banco Palmas um dia antes de sua chegada, o que nos 

impossibilitou de ter tempo hábil par convidar toda a comunidade para o evento. Em virtude do  grande numero de pes-
soas, a segurança de Ronaldo e da Fifa, não permitiu que o mesmo tirasse fotos com todos os moradores presentes,  o 
que causou certo descontentamento. Pedimos desculpas pelo transtorno, ao mesmo tempo esclarecemos que não temos 

nenhuma responsabilidade sobre as regras estabelecidas pelo esquema de segurança de Ronaldo e da Fifa.

Resultados da Visita de 
Ronaldo e sua Fundação
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Em 20 de janeiro de 2013 o Banco 
Palmas completou 15 anos. O Instituto 

Palmas está organizando 02 momentos 
de celebração, para os quais convidamos a 
população do conjunto Palmeira.

No dia 21 de fevereiro, às 18h, 
estaremos lançando o livro “Banco Palmas 
15 anos – resistindo e inovando”. Será 
lançado no auditório Castelo Branco, na 
Av da Universidade 2853 – Reitoria da 
Universidade Federal do Ceará. Veja a 
programação completa na página do Banco 
Palmas 
(www.bancopalmas.org.br)

No dia 12 de março estará se 
realizando no Conjunto Palmeira 

um grande encontro que contará com 
participantes dos 103 bancos comuni-

tários  do Brasil e muitas delegações do 
exterior. Haverá também um grande 

festival de culinária, com exposição de 
produtos da PalmaFashion e outros 

artigos produzidos em nossa comuni-
dade. Todos vêm para festejar o aniver-

sario de 15 anos do Banco Palmas. 

Banco Palmas –15 anos

Quem quiser participar do Festival 
expondo e vendendo seus produtos 
deve procurar o Banco Palmas e fazer 
sua inscrição. A programação com-
pleta do evento de 12 de março está 
na página do Banco Palmas (www.

bancopalmas.org.br).

Em 2013 o Conjunto Palmeira faz 

40 anos e a Associação de Morado-

res do Conjunto Palmeira-ASMO-

CONP completa 32 anos. Em breve 

divulgaremos a programação des-

ses dois eventos

E tem mais



Banco Palmas na Rede é uma publicação  mensal do Banco Palmas. 

E-mail: bancopalmas@uol.com.br

Conselho Editorial:  Elias Lino, Adriana Clemente,  Adriano Augusto, 

Gil Holanda, 

João Joaquim, Sandra Magalhães e Jaqueline Dutra.

Textos: Produção Coletiva 

Diagramação/Impressão: Arte Visual Gráfica 

Fotos: Arquivo Banco Palmas • Tiragem: 3.000 exemplares

Informativo Popular do Conjunto Palmeira - Conjunto Palmeira - Fortaleza-Ce - Ano 8 - Nº 3 • Pág. 4

Para sua publicação esse jornal conta com o apoio da 

Informações e inscrições no Banco Palmas – 3459-4848

Como foi divulgado amplamente na imprensa, na madrugada do dia 20 de janeiro 3 homens armados 
invadiram e assaltaram o Banco Palmas. Lamentamos o fato. Os prejuízos fi nanceiros foram grandes 

e estamos tentando negociar com a CAIXA e com a SEGURADORA, para que tudo volte a normalidade 
em breve. Por enquanto está funcionando a parte de credito, os caixas eletrônicos e todos os cursos. Nossa 

expectativa é que o Banco esteja funcionado 100% até o fi nal de fevereiro.

Sobre o Assalto no Banco Palmas

Em 2012, Fortaleza vivenciou o ab-
surdo de 1.628 assassinatos. En-

quanto isso, São Paulo (Capital) con-
tabilizou 1.497 homicídios. Portanto, 
senhoras e senhores, são 131 mortos 
a mais em uma população de aproxi-
madamente 2,5 milhões de habitantes 
contra os 10,8 milhões da maior metró-
pole brasileira.

São Paulo alcança uma média de 13 
homicídios por 100 mil habitantes. O 
índice de Fortaleza supera a casa dos 60 
homicídios por cada 100 mil habitan-
tes. A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) considera a violência “epidê-
mica” quando é superada a taxa de 10 
homicídios dolosos por cada 100 mil 
habitantes.

Portanto, se considerarmos esse pa-
drão internacional, São Paulo está sim 
vivendo uma epidemia de homicídios. 
Então, como classifi car o que ocorre 
em Fortaleza? Uma guerra civil não 
declarada entre as populações mais po-
bres? (Esses dados foram retirados do 
Artigo do Jornalista Fabio Campos – 
Jornal O POVO – 31.01.2013)

A violência em Fortaleza está generalizada

Curso Data de inscrição
Curso de Costura 04 a 18 de fevereiro
Curso de Culinária 04 a 18 de fevereiro
Curso de Consultores Comunitários 04 a 18 de fevereiro 
oferece uma bolsa para os alunos 

Veja os cursos disponíveis 

no Banco Palmas

CURSOS


