MUMBUCA

Banco Popular de Maricá

Valeu 2018 !
Em 2018 o Banco Mumbuca migrou todas suas
operações para a Plataforma Mumbuca E-dinheiro e
se tornou um Banco Comunitário Digital.
Alcançamos números impressionantes, confira:
CONTAS ABERTAS
✓
✓
✓
✓

13.429 Contas benefícios
9.825 Contas Correntes pré-pagas
52 Contas salário
23.254 total de contas abertas

REDE CREDENCIADA
✓
✓
✓

1.271 estabelecimentos credenciados
317.045 operações realizadas em Mumbuca e-dinheiro
R$ 12.547,204,00 compras em Mumbuca e-dinheiro

BENEFÍCIOS SOCIAIS PAGOS
✓
✓

✓

325.126 bolsas/benefícios pagas (Renda Mínima e RBC)
R$ 11.909.500,00 de benefícios pagos em Mumbuca e-dinheiro
R$ 9.543.570,00 de beneficios pagos no sistema vale Shop

MUMBUCRED – (fase piloto)
✓
✓
✓
✓

PRODUTIVO
R$ 23.250,00 empresado a juro zero
38 empreendimentos tomadores de credito
REFORMA DE MORADIA – CASA MELHOR
R$ 12.186,37 emprestado a juro zero
23 familias tomadoras de crédito

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
✓
✓
✓

✓

02 oficinas de educação financeira familiar
62 pessoas capacitadas
462 oficinas de educação financeira digital
6.430 pessoas capacitadas

AÇÃO SOCIAL
✓
✓

630 pessoas atendidas pelo Mumbuca Móvel nos bairros
786 pessoas beneficiadas com atividades sociais
(dia das mulheres, homenagem a Marielle, natal e outros)

META PARA 2019
✓

40.000 maricaenses impactados diretamente.

CANAL DE RELACIONAMENTO
Banco Mumbuca

AGÊNCIAS
✓
✓
✓
✓

Centro
Cordeirinho
Inoã
Itaipuaçu

(21) 3731-1021
(21) 3731-1021

RENDIMENTOS
R$

303.872,00

(trezentos

e

três

mil

oitocentos e setenta e dois reais) foi o
rendimento do Banco Mumbuca em 2018,
oriundo da taxa de 2% cobrada nas vendas
pela plataforma Mumbuca e-dinheiro. Esse
recurso é totalmente reinvestido em Marica,
destinado

para

o

fundo

de

crédito

(MumbuCred) e para as ações sociais do
Banco.

_______________________________________________________________________________________
✓ 5.430 participantes
_________________
Secretaria de
Economia Solidária

O Banco Mumbuca se insere nas ações do Termo de Colaboração 02/17 - Instituto Periferia x Prefeitura de Maricá

