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Informativo Guemach - Lar da Esperança – Novembro 2009 

Caros investidores e entusiastas do Guemach – Lar da Esperança, 

O Guemach começou a operar efetivamente em setembro começando a emprestar 
recursos.  Seguem nossos highlights do mês : 

setembro-09

Ativos
Empréstimos Concedidos R$ 78.760
Empréstimos Liquidados (R$ 765)
CDBs do Bradesco R$ 221.530
Qtdd de Mutuários 8

Passivos
Qtdd de Associados 26
Captações Feitas 1 R$ 335.900
Captações Integralizadas 2 R$ 298.470

1 recursos comprometidos por associados, mas ainda não integralizados
2 recursos já integralizados pelos associados  

No mês de setembro foram desembolsados R$ 78.760,00 para 8 tomadores 
atendendo a necessidades diversas como capital de giro para compra de matéria-
prima, compra de taxi, casamento e pagamento de dividas a juros altíssimos de 
instituições financeiras. Já tivemos R$ 765,00 de amortizações de parcelas de 
empréstimos. 

O que nos orgulha é que muitos destes casos no momento da solicitação do 
empréstimo não eram elegíveis para serem aprovados pelo Comitê de Crédito devido 
a nossa política creditícia porém, com melhores garantias sugeridas pelos executivos 
do Guemach, os mesmos se tornaram factíveis e foram aprovados. Num destes casos 
chegamos a formalizar algo semelhante a um crédito consignado para viabilizar a 
operação. Como conseqüência direta deste sofisticado crivo, o Projeto apresenta, até 
o momento, 0% de inadimplência. 

Iniciamos também uma campanha de divulgação voltada para os interessados no 
empréstimo que englobou alguns veículos da comunidade como: Informe FIERJ, Alef, 
Rua Judaica além de distribuirmos 5.000 folders no Yom Kipur em diversas sinagogas 
no Rio de Janeiro. 

Encaminhamos também o relatório de auditoria elaborado pela KPMG do 2º tri/2009 
para sua ciência e acompanhamento e, assim que a KPMG nos disponibilizar, lhes 
enviaremos o relatório do 3º tri/2009. 

Um cordial Shalom e obrigado por seu apoio. 
 
Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2009 
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