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Editorial

A

s Cooperativas Cresol neste ano tem muito a comemorar. O ano de
2009 foi repleto de desafios e realizações. E agora em 2010 o Sistema
Cresol completa 15 anos de luta pela Agricultura Familiar e

Economia Solidária, um marco na história do cooperativismo.
Neste período muitas etapas foram vencidas e conquistadas para o
crescimento da Cresol e da Agricultura Familiar. Hoje estamos ainda mais
fortes, mas sabemos que temos muitos caminhos a trilhar, bem como desafios
a vencer.
O Relatório de Atividades de 2009 vem mostrar nossas conquistas e
avanços, porém as realizações e crescimento das Cooperativas Cresol vão
muito além de números, elas estão na satisfação de cada um de seus cooperados que juntos ajudaram a construir essa história.
Nesses 15 anos a Cresol construiu um novo projeto para a Agricultura
Familiar, marcado pela solidariedade, cooperação, valores e crenças que
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Captação

Nesse relatório você vai encontrar as realizações das nossas
Cooperativas e as ações do Sistema que contribuem no desenvolvimento da
Agricultura Familiar. Todas as ações fazem parte de uma caminhada de
sucesso da Cresol que cada cooperado, funcionário, colaborador, diretor,
agente e conselheiro ajuda a cada dia a construir, fazendo com que o crédito
seja uma ferramenta a mais para o fortalecimento da Agricultura Familiar.
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Entrevista com o Presidente
1

Muito se falou da crise financeira mundial em 2009,
como as Cooperativas Cresol viveram esse período?

A Crise econômica mundial teve pequeno impacto
no contexto das Cooperativas Cresol, primeiro porque o
nosso trabalho e o nosso público tem o foco no setor
produtivo, este setor dentro da economia brasileira
orientado para produção sofreu menos impactos, pois os
recursos não estavam aplicados em capital especulativo,
títulos e fundos, e sim investidos no público alvo. O
segundo fator que auxiliou, foram as políticas de governo, de incentivo a empresas e preservação do emprego
que minimizou os impactos da crise.
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No final de 2009 foi divulgado os dados sobre o
Censo Rural 2006, destacando a Agricultura
Familiar como uma importante ferramenta de inclusão
social e responsável por grande parte dos alimentos
consumidos pelos brasileiros. A apresentação desses
dados coloca a Agricultura Familiar como um ator cada
vez mais presente e representativo no cenário nacional?
O Censo Rural confirmou o que já sabíamos. A
Agricultura Familiar demonstrou que é uma categoria
altamente produtiva, não só na produção de alimentos e
na competitividade da produção, mas acima de tudo ela
se torna um ator de desenvolvimento e isso o Censo
retratou. Mostrou principalmente que a nossa categoria
mesmo com pouca terra, é produtiva, geradora de
emprego, renda, riquezas, com uma alta capacidade de

produção de alimentos, e isso tudo vem consolidar o
debate e as discussões que a Cresol sempre coloca, que a
Agricultura Familiar precisa ser tratada de maneira
diferenciada da Agricultura Patronal, Empresarial ou não
Familiar, porque o investimento que é feito no nosso
público da Agricultura Familiar da respostas imediatas
sendo competitiva e não apenas de subsistência.
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As políticas públicas trabalham para o desenvolvimento e valorização do agricultor familiar. Como o
Sistema Cresol destaca a importância dessas conquistas
e quais os desafios para os próximos anos?
O tema das Políticas Públicas pode ser separado
em antes e pós o Governo LULA, algumas delas já
existiam e foram mantidas e potencializadas como no
Pronaf, onde crescemos em um volume de R$ 2 bilhões
para R$ 15 bilhões de recursos para a Agricultura
Familiar. Outras Políticas Públicas vieram para atender as
reivindicações históricas dos movimentos sociais do
campo e da Agricultura Familiar, e sem dúvida fortaleceram não só a categoria da Agricultura Familiar, mas os
próprios arranjos como o do Cooperativismo que se
fortalece a partir de programas como o Pronaf, o
Programa de Garantia de Preço (PGPAF), o Seguro da
Agricultura (PROAGRO), Habitação, Alimentação
Escolar (PNAE), Aquisição de Alimentos (PAA), e uma
grande novidade que consolida esses programas é o
Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão
Rural (PNATER). Com isso, conseguimos consolidar as

políticas públicas atendendo o acesso ao crédito,
produção, comercialização e mercado.
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O Sistema Cresol completa 15 anos quais foram às
principais conquistas nesse período?

Comemorar 15 anos é gratificante. Surgimos de
uma necessidade local e a partir da experiência da Cresol
no Sudoeste do Paraná, expandimos para diversas
regiões. Uma das maiores conquistas foi consolidar a
identidade do Sistema, uma Instituição Financeira,
constituída, dirigida, coordenada e articulada pelos
próprios donos, os agricultores familiares.
Com uma identidade própria e através de um foco
distinto, a Cresol constrói ferramentas para atender seus
cooperados preservando sua missão e princípios.
Dentro desse trabalho institucional outros atores
surgiram agregando ao desenvolvimento do
Cooperativismo Solidário, abrangendo aos demais
ramos e destacando a importância do Sistema Cresol
como uma referência nacional e internacional na
economia solidária.
Nessa caminhada dos 15 anos a Cresol teve
diversos apoios, pessoas que confiaram na construção do
Sistema. A Cresol não é resultado apenas de uma ou
outra pessoa, mas sim um conjunto de pessoas e idéias
onde todas foram caminhando para consolidar a marca
Cresol, começando pelo próprio cooperado que é quem
acredita no nosso trabalho, contudo não teríamos esse
sucesso sem os diretores e funcionários que estão no dia a

dia das Cooperativas, nas Bases Regionais, na Central
com as suas coligadas, Cresotec, Corretora de Seguros e
Infocos, criando dentro da Cresol um ambiente muito
favorável para esse crescimento.
Além da Cresol, outras entidades atuam como
parceiras do Sistema, como os Sindicatos, Cooperativas
de Produção, Comercialização, assim como próprio
Governo Federal.
São 15 anos de grandes conquistas, porém de
muitos desafios, contudo acreditamos que estamos no
caminho certo.
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Qual a importância de planejar o futuro, haja visto
que a Cresol realizou recentemente o
Planejamento Estratégico Participativo 2010-2015, com
todos seus diretores, funcionários e parceiros?
Somos um movimento cooperativo que está
crescendo rapidamente, e frequentemente precisamos
avaliar nossa caminhada planejando nossas ações. O
Sistema tem um histórico de planejamento nesses 15
anos, onde em cada período foi realizado uma análise
das atividades e quais serão as ações para os próximos
anos. O momento de planejar é vital, a Cresol através de
várias etapas reuniu milhares de lideranças em encontros
municipais e regionais para discutir ideias e direcionamentos para o Sistema. O PEP foi para o Sistema Cresol
um momento de muito aprendizado e reflexão em que a
Cresol olhou para si mesma e suas ações procurando
organizar o que necessita, mas acima de tudo potenciali-

zar as ações que tem trazido bons resultados.
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Qual a importância da Cresol no desenvolvimento
dos pequenos municípios?

Esse é um fator primordial para a sustentabilidade
das cooperativas, o pequeno município tem uma
característica de organização da sociedade onde a
Cresol se insere nesse contexto, ou seja, ela é uma
cooperativa de base local, que valoriza e prioriza as
organizações locais que fortalece a forma de gestão a
partir do seu próprio ambiente. A presença da Cresol nos
pequenos municípios dinamiza a autonomia econômica
e financeira local. A Cresol se complementa dentro desse
ambiente socioeconômico e cultural. Valorizar as
experiências locais se inserir no debate econômico dos
municípios faz parte da missão do Sistema Cresol, e
também é um dos grandes motivos pelo qual a Cresol
cresceu e se expandiu.
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A Cresol caminha hoje para ser um instituição
financeira completa que atende o Agricultor
Familiar em todas suas necessidades. Quais as principais inovações da Cresol podemos destacar?
A Cresol está se preocupando não apenas com o
repasse do crédito com o Pronaf, outras linhas, crédito
de curto, médio e longo prazo, mas ela trabalha para
ser o local onde o agricultor encontra todos os serviços

financeiros, onde ele possa fazer uma aplicação, uma
poupança, trabalhar com conta corrente, cartão de
crédito, seguros, planos de previdência e outros serviços
que atendam os sócios. Estamos construindo a Cresol
para que ela possa atender as necessidades do nosso
público alvo. É um grande desafio pois o sistema bancário brasileiro é competitivo e não tem espaço para a
disputa de mercado de uma maneira tradicional, a Cresol
quer fidelizar o cooperado de uma forma que ele entenda
que tudo aquilo é dele, e cada investimento na cooperativa, vai ser em benefício da agricultura local e do seu
próprio desenvolvimento, viabilizando cada vez mais a
cooperativa.
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Quais são as perspectivas futuras da Agricultura
Familiar e do Cooperativismo Solidário?

A Agricultura Familiar se consolida como um grande
ator social, que representa milhares de famílias que estão
acreditando cada vez mais em si mesmo e na sua sustentabilidade, por consequência essa confiança que os agricultores tem repercute no dia a dia da nossa instituição
financeira, onde no momento em que ele acredita que
possa estar mais envolvido na propriedade, na lavoura, no
campo, a cooperativa cresce e se consolida.

Vanderley Ziger
Presidente da Central Cresol Baser
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Apresentação Relatório de Atividades
e Balanço Social 2009 Central Cresol Baser

O

Sistema Cresol neste Relatório de Atividades vai apresentar os
avanços e desafios do ano de 2009, um ano de grandes conquistas e realizações para as Cooperativas.
Na Cresol assim como em todo o Brasil o ano de 2009 foi marcado
pela superação de grande desafios. Nosso País está cada vez mais sustentável, com políticas de governo que fortaleceu um projeto de nação autônoma, com crescimento econômico e distribuição de riquezas. Quando se fala
de Agricultura Familiar, temos muito a comemorar, pois a publicação de
dados do Censo Rural destaca a nossa categoria como altamente sustentável, geradora de emprego e uma grande produtora de alimentos para o
povo brasileiro.
As Cooperativas Cresol tiveram no ano de 2009 a missão de estar
cada vez mais próxima aos agricultores familiares. Em 2009 lutamos juntos
defendendo projetos como o melhoramento da Legislação Ambiental, o

MISSÃO
As Cooperativas Cresol promovem a inclusão
social de agricultores familiares, facilitando o
acesso a produtos e serviços financeiros. Foram
criadas com a missão de atuar no fortalecimento
e estímulo da interação solidária entre esses
agricultores e suas organizações, por meio do
crédito e da apropriação de conhecimento,
visando o desenvolvimento local com sustentabilidade.

Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, e o Programa
Nacional de Alimentação Escolar, entre tantos outros projetos.
Neste ano de 2010 comemoramos 15 anos de história um marco
importantíssimo para o Cooperativismo Solidário. Neste período muitas
etapas foram vencidas e contribuíram para o crescimento da Cresol e da
Agricultura Familiar. Hoje estamos ainda mais fortes, mas sabemos que
temos muitos caminhos ainda a trilhar e desafios a vencer.
Nesses 15 anos a Cresol expandiu. Hoje já somos mais de 76 mil
cooperados com uma área de abrangência de 343 municípios.
Temos certeza que 2010, que marca os 15 anos de Sistema Cresol,
será mais um ano de boas conquistas.
A construção dessa história de sucesso da Cresol é resultado da
soma de esforços de todos, inclusive o seu.
Caminhando juntos podemos ser ainda mais fortes.

VALORES
Excelência
Ética
Honestidade
Transparência
Responsabilidade Social
PRINCÍPIOS
Interação Solidária
Formação, Capacitação e Organização

Descentralização das Decisões
Democratização e Profissionalização do Crédito
Desenvolvimento Social
Desenvolvimento Local Sustentável
VISÃO
Crescer junto com o quadro social para atender o
maior número de famílias agricultoras, oferecendo acesso ao crédito e a produtos financeiros na
busca do desenvolvimento e da inclusão social.
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Fatos que

marcaram
nossa história

Em 1995, no Paraná, foram constituídas as

Nos primeiros meses do ano de 1996 as cinco

Em maio de 1997, um convênio

cinco primeiras cooperativas do Sistema

primeiras cooperativas Cresol foram

assinado com o BRDE (Banco Regional

Cresol, na região Sudoeste (Dois Vizinhos,

inauguradas e chegaram a dezembro com

Marmeleiro e Capanema) e Centro (Laranjeiras

os
15 an
Juntos Somos Fortes

Constituição da Cresol Dois Vizinhos

de Desenvolvimento do Extremo Sul),

1639 cooperados, número muito superior que os 100 sócios fundadores.

garantiu aos cooperados da Cresol o acesso a linha de Pronaf

do Sul e Pinhão). As cooperativas nasceram das experiências do Fundo

Neste ano aconteceu ainda o primeiro convênio com o Banco do Brasil e a

Investimento. Neste ano, a Cresol firmou parceria com a

de Crédito Rotativo (FCR) financiado pela cooperação internacional

liberação de 710 contratos de Pronaf Custeio. Foram realizadas ainda

Cooperativa Creserv, que posteriormente filiou-se ao Sicoob e

(MISEREOR) no Sudoeste do Paraná em parceria com a Assessoar

mais 1856 operações de crédito e todas cooperativas chegaram ao final

Sistema Crehnor, que atualmente tem sua Central na cidade de

(Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural) e também por

do ano com saldo positivo. Em 1996 foi criada também a 1ª Base de

Sarandi, Rio Grande do Sul.

créditos financiados pela Ong ACT (hoje TRIAS), em parceria com a

Serviços, em Francisco Beltrão, para auxiliar os trabalhos realizados pelas

Fundação Rureco, no Centro do Estado.

Primeiros Financiamentos

Cooperativas Singulares.

Assinatura do Convênio com BRDE

O primeiro Planejamento Estratégico da

No ano de 1999 o cooperativismo solidário

Com o crescimento do Sistema foi criado em

Em 2001 as Cooperativas Cresol

Cresol aconteceu no ano de 1998, entre os

da Cresol cruzou as divisas estaduais

2000 o Programa dos Agentes Comunitários

completavam 5 anos. Os números desse ano

principais apontamentos estava a definição

expandindo-se para Santa Catarina e Rio

de Desenvolvimento e Crédito da Cresol. Os

da ampliação das Bases Regionais de

marcam o grande crescimento do Sistema. As

Grande do Sul. O Sistema ampliou-se para o Sul do País com a

agentes têm como objetivo aproximar os cooperados das decisões

cooperativas que no início eram 5, passaram para 46 e os cooperados

Serviços e três eixos de trabalho: crédito, produção/comercialização e

constituição de novas cooperativas nos dois estados. No mesmo ano,

tomadas na cooperativa. Também em 2000, atendendo a solicitação do

de 1.639 já somam em 2001, 20.540. O total de repasse de crédito

fortalecimento institucional. Neste ano foi constituída a Frente Sul da

foi firmado o 1º convênio com o BNDES para repasse de Pronaf

Banco Central do Brasil, a 1ª Base de Serviços da Cresol, tornou-se uma

somava R$ 31,5 milhões, os depósitos chegavam a R$ 15,6 milhões e a

Agricultura Familiar formada por entidades da agricultura familiar de toda

Investimento e de Microcréditos.

Cooperativa Central, denominada Central Cresol Baser. Neste ano a

carteira de recursos próprios atingia a marca de R$ 8,6 milhões. Neste

a região Sul do Brasil e firmado convênios com a ONG ACT (hoje Trias)

Caravana da Cidadania do então pré-candidato a presidência da

ano ainda foram firmados os primeiros convênios com a Secretaria da

e com a Comunidade Econômica Européia.

República Luis Inácio Lula da Silva visitou a Cresol em Francisco Beltrão.

Agricultura Familiar, do Ministério de Desenvolvimento Agrário para

Lula em visita a Cresol Francisco Beltrão

Negociações com BNDES para o 1º convênio

1º Planejamento Estratégico Participativo

Comemoração dos 5 anos da Cresol

fortalecimento da área de formação da Cresol.

O ano de 2002 foi marcado pela eleição do

Em 2003 foi inaugurada a sede própria da

O ano de 2004 teve como um marco para o

Em 2005 as Cooperativas Cresol, tendo em

primeiro presidente do Sistema Cresol,

Central Cresol Baser, em Francisco Beltrão,

Sistema Cresol a habitação. Neste ano foram

vista a ampliação e melhoria na formação do

Assis Miguel do Couto, para deputado

Paraná. No mesmo ano, a posição assumida

financiados os primeiras moradias rurais

quadro social, dos colaboradores e

federal. A capacitação de funcionários e diretores das Cooperativas

pelo Governo Federal de apoiar e promover o cooperativismo foi decisiva

através do programa Habitasol. A Cresol tornou-se agente financeiro do

dirigentes, constituíram o Infocos (Instituto de Formação do

Cresol também foi um dos destaques do ano com a intensificação dos

no crescimento e ampliação do Sistema Cresol. Ainda em 2003

BNDES e foi constituída a Ancosol (Associação Nacional do

Cooperativismo Solidário). Neste mesmo ano teve início a primeira turma

processos de formação. Estes processos visam o repasse de

aconteceu o Fórum das Cooperativas de Economia Solidária, importante

Cooperativismo de Crédito da Economia Familiar e Solidária). Também

do Curso de Cooperativismo. Nacionalmente o ano 2005 foi marcado

conhecimentos com o objetivo de formar colaboradores e lideranças

espaço de discussão e negociação de políticas e programas junto ao

neste ano, tendo na pauta um novo arranjo institucional optou-se pela

pela fundação da Unicafes Nacional (União Nacional das Cooperativas

nas cooperativas e bases.

Banco Central, Banco do Brasil e demais órgãos governamentais.

criação de mais uma Central da Cresol, no município de Chapecó, Santa

de Agricultura Familiar e Economia Solidária). Outra conquista de 2005
foi o lançamento do 1º talonário próprio de cheques da Cresol.

Catarina. Com isso, parte das cooperativas dos estados de Santa
Inauguração da sede da Central Cresol Baser

Curso de formação

1ª Casa financiada através do Habitasol

Catarina e Rio Grande do Sul desfiliaram-se da Cresol Baser e filiaram-

Constituição do Infocos

se a nova central.

Seminário de 10 anos da Cresol

No ano de 2006 as Cooperativas Cresol

A 1ª operação de Pronaf Custeio via BNDES

A criação da Corretora Cresol Seguros e a

Em 2009 enfatizou-se os trabalhos do

completavam 10 anos de existência. A Central

foi uma das grandes conquistas de 2007, fruto

criação de indicadores de desenvolvimento

Programa Cooperativa Escola. Com novos

Cresol Baser já somava 65 Cooperativas

de uma luta histórica de 8 anos. Com isso, os

social (ranking social), marcaram o ano de 2008

conteúdos o programa pretende até 2010

Singulares filiadas e mais de 41 mil cooperados. O total de repasse já

cooperados da Cresol tiveram acesso a uma nova fonte de recursos com o

na Central Cresol Baser. Neste ano teve início também a 1ª turma da Pós-

formar todo quadro de colaboradores e diretores das Cooperativas

aproximava-se a R$ 203 milhões, os depósitos somavam 137 milhões e a

objetivo de desenvolver a Agricultura Familiar. Ainda neste ano foi

graduação em Cooperativismo Solidário. Nacionalmente o fato marcante foi

Cresol. Em 2009 a Central Cresol Baser chegou perto de 80 filiadas

carteira de recursos próprios R$ 47,7 milhões. Neste ano o Seminário

Constituída a CresolTEC, a Cooperativa de Tecnologia da Cresol,

a Constituição da Confesol (Confederação as Cooperativas de Economia

abrangendo 372 municípios do Paraná e de Santa Catarina, com cerca

“Cresol 10 Anos”, reuniu milhares de Agricultores Familiares em Francisco

responsável pelo desenvolvimento inicial do software de gestão da

Solidária). A Central Cresol Baser em 2008 alcançou a 29ª posição do

de 80 mil cooperados.

Beltrão e autoridades, entre elas representantes do MDA, Ministério da

Cooperativas Cresol (Colméia). Na Central Cresol Baser foi constituída a

ranking de operações indiretas do BNDES. Com essa posição, tornou-se a

Fazenda, MAPA, Banco Central, Banco do Brasil, BNDES, BRDE e Sebrae.

área de ações estratégicas. Internacionalmente a Cresol foi reconhecida

principal instituição paranaense no ranking de operações indiretas, ficando

Durante o evento, foi lançado o Cartão de Crédito Cresol.

no cenário Latino Americano de Microfinanças.

Constituição da CresolTEC

Abertura da 1ª turma da Pós-graduação em
Cooperativismo Solidário

somente atrás dos grandes bancos e financeiras do Brasil.

Turma do Cooperativa Escola
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Responsabilidade Sócioambiental

P

or meio de ações focadas na sustentabilidade, a Central Cresol
Baser incentiva a formação e a valorização da cidadania. Dessa
maneira, procura ser um diferencial positivo na vida de milhares de
agricultores familiares, contribuindo para uma sociedade com
oportunidades iguais para todos. É a prática da Responsabilidade
Socioambiental que faz a diferença, de muitos jeitos e formas.
Neste ano, a Central Cresol Baser e suas cooperativas singulares
estão lançando um ensaio do relatório de sustentabilidade. Na tabela
apresentada ao lado, iniciamos a tabulação de alguns dados desse ensaio
para que nos próximos anos possamos consolidar mais dados e demonstrar a importância e o papel das Cooperativas Cresol para o desenvolvimento das comunidades onde atua, de seus parceiros e da sociedade de
uma forma geral. Com isso, buscamos o desenvolvimento socioambiental
das cooperativas, vinculados a nossa estratégia de desenvolvimento da
Agricultura Familiar.
A atuação local das Cooperativas Cresol junto ao Agricultor e a suas
entidades, promovendo a inclusão financeira e a organização de associações e cooperativas de outros ramos demonstra o grande papel social da
Cresol. Inseridas nos municípios, as Cooperativas Singulares auxiliam no
desenvolvimento da sociedade local. Com essa ação disseminamos nossas
práticas de responsabilidade socioambiental colaborando para a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável baseado nas experiências da Agricultura Familiar
Buscamos em cada ação organizada uma sociedade mais sustentável, que proporcione um crescimento equilibrado para todos. Incluindo a
Agricultura Familiar na sociedade, levando alimento e saúde a vida dos

Uma nova matriz produtiva:
Novas possibilidades para a vida no campo

brasileiros buscamos o desenvolvimento justo e igualitário. Isso tudo,
juntamente com boas práticas de gestão contribuem com o desenvolvimento da sociedade. A Cresol orgulha-se de ser um agente social que proporciona a melhoria da qualidade de vida das pessoas, o desenvolvimento do
ser humano, a defesa dos direitos humanos, do trabalho, do meio ambiente
e da justiça social.

Distribuição por Partes Interessadas
Contribuição de Impostos
Empregados
Salários
Encargos previdenciários
Benefícios (Alimentação, Saúde, Transporte e Seguros)
Capacitação e desenvolvimento profissional

2009
1.395.368,63
18.458.347,09
12.423.582,92
2.982.616,27
2.187.786,18
864.361,72

2008
1.138.769,31
13.046.422,58
8.757.778,00
1.979.987,62
1.482.395,52
826.261,44

Indicadores do corpo funcional
Nº de empregados
Nº de admissões
Nº de empregados terceirizados
Nº de estagiários
Nº de empregados acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na empresa

677
347
23
12
25
391

Agricultura Familiar é identificada como uma das maiores
responsáveis pela produção de alimentos, pelo desenvolvimento econômico
e social do País. Ela tem uma importância fundamental no abastecimento e
na segurança alimentar, a Agricultura Familiar é a maior fornecedora de
feijão, milho, frangos, suínos, peixe, leite, ovos, hortaliças, cereais e
mandioca. E ainda ela é responsável pela dinamização de grande parte das
economias dos municípios de pequeno e médio porte, na qual vivem e
trabalham pelo menos 40% da população do Brasil.
Dentro desse contexto a Agricultura Familiar, vai redefinindo seu foco
estratégico para atividades de produção que caminham no sentido do
abastecimento de produtos, sejam in natura, processados, industrializados,
artesanais e/ou serviços, para uma população cada vez mais concentrada
nos centros urbanos.
As unidades de produção e vida familiar, com base na produção de
grãos/monocultura devem pensar processos de industrialização e/ou
sistemas articulados que permitem o reaproveitamento interno com
possibilidades de agregação de valor em outras atividades ou cadeias
produtivas, por exemplo, a transformação da soja e do milho em ração para

criação frango caipira, leite, ovos, carnes, com vistas à agregação de valor.
Para as propriedades diversificadas é mais fácil, entretanto, quando
se fala em fornecimento para atender mercados de consumidores, que
podem ser: feiras livres, entrega à domicílio, pequeno varejo, mercado
institucional ou grande varejo. Para isso é necessário três coisas básicas:
qualidade no produto, regularidade no fornecimento e preços competitivos.
Várias são as possibilidades de investimentos que poderiam ser
pensados comunitariamente e, que com certeza, poderiam ter vantagens
maiores do que se fossem realizados individualmente. Entretanto, todos nós
sabemos das dificuldades de viabilizar projetos coletivos, porque teremos
que construir democraticamente consensos dentro de uma diversidade de
pensamento (às vezes contrários), situações econômicas, sociais e culturais.
Nesse sentido, o Sistema Cresol vem ampliando o debate sobre a
necessidade de uma nova matriz produtiva, estimulando a diversificação
produtiva, financiando tecnologias sustentáveis e que garantam maior
autonomia ao cooperado, por entender que a sustentabilidade está na
diversificação de fatores, tanto para o agricultor como para a instituição
cooperativa.
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Balanço 2009

Balanço 2009
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Balanço 2009

Balanço 2009

VI - NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2009.

Por ser o primeiro ano de publicação, esta Entidade opta por não confeccionar a DVA de forma comparativa
ao exercício anterior, como a exemplo das demais peças contábeis.

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL
A Cooperativa Central de Crédito Rural Com Interação Solidária – CENTRAL CRESOL BASER, Situada na Rua
Nossa Senhora da Glória, Bairro da Cango, Francisco Beltrão – PR, é um órgão de crédito, de representação política e
de serviços que compreende: Cooperativas singulares, Bases Regionais, criada em 2000.
A Central Cresol Baser, tem o papel de representar legal e politicamente as Cooperativas Filiadas e Bases de
Serviços junto ao Banco Central e à sociedade civil. Estabelece e fomenta as relações de parceria, tanto com
organizações da agricultura familiar, como com instituições públicas e privadas, de forma a assegurar a
sustentabilidade institucional. Atua nos estados do Paraná e Santa Catarina. É autorizada pelo Banco Central do Brasil,
sob número 1019501/2000.

NOTA 09 – GESTÃO DE RISCO
Considerando que o gerenciamento de riscos sempre foi um dos principais elementos de apoio e sustentação a
governança corporativa, evidencia-se uma das estratégias para o crescimento sustentado do Sistema. Este
norteador estratégico, somado aos conceitos do Novo Acordo de Capitais da Basiléia (Basiléia II) - consolidada no
país através da Resolução 3.380, publicada em 29 de junho de 2006 - promoveu uma séria de ações relativas a gestão
de riscos. A Cresol, contemplando a referida Resolução e a adoção de melhores práticas de mercado, adota todas as
providências visando a conformidade com as exigências normativas, sempre observando os prazos fixados pela
regulamentação vigente.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638, que altera, revoga e introduz novos dispositivos à
Lei 6.404/76, notadamente em relação ao capítulo XV, sobre matérias contábeis, em vigência desde 1º de janeiro de
2008. Essa Lei teve, principalmente, o objetivo de atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo
de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de
contabilidade (IFRS) e permitir que novas normas e procedimentos contábeis estejam em consonância com as normas
internacionais de contabilidade. As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas
previstas na lei e em atendimento ao COSIF, Lei 5764/71 e em observância das mudanças de práticas contábeis
adotadas no Brasil, introduzidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09 .
As demonstrações contábeis do primeiro semestre de 2009 estão aqui comparadas com as respectivas
demonstrações do primeiro semestre de 2008, que não refletiam as alterações emanadas da Lei 11.638/07 de acordo
com o que facultava o Comunicado 16.669 do Banco Central do Brasil, contudo foram adotadas algumas
reclassificações que não alteram o resultado nem os saldos do período em questão.
Os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, que não foram
adotados pelo Banco Central do Brasil até 30 de junho de 2009, não estão considerados nestas demonstrações.
Estando seus valores demonstrado em (R$1,00) Reais.

a) Estoque
O estoque é avaliado pelo método de custo médio ponderado, cuja composição é de materiais de expediente da
Central, bases regionais e das cooperativas singulares.
Os valores, bem como a variação, comparativamente ao exercício anterior, estão evidenciados no Balanço
Patrimonial.

NOTA 05 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PASSIVAS
O detalhamento de Saldo da conta “Diversas Obrigações” no passivo circulante é composta por:

b) Permanente
É demonstrado pelo custo de aquisição, considerando os seguinte aspectos:
Imobilizado – Contabilizado pelo valor de aquisição e as depreciações são calculadas pelo método linear com base
em taxas determinadas pelo prazo de vida útil estimado.

Além de políticas formais no que tange ao monitoramento do Risco de Mercado proporcional ao tamanho e a
complexidade das operações realizadas pela Central
Cresol Baser. O Sistema Cresol, sentindo a necessidade de estruturar uma área de Monitoramento de Riscos, afim de
garantir a solidez do Sistema, esta estruturando um departamento específico para estudo, mitigação e prevenção de
riscos, operacional, de liquidez e de mercado.

NOTA 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Apuração de Resultado:
O resultado é apurado de acordo com o Regime de Competência que estabelece que receitas e despesas
devem ser incluídos na apuração dos períodos em que ocorrem, sempre que se correlacionarem, independentes
de recebimento ou pagamento.
b) Caixa ou Equivalentes a Caixa
Caixa ou Equivalentes são representados por disponibilidades em moeda nacional e aplicações de liquidez cujo
vencimento das operações na data efetiva da aplicação seja igual ou inferior a 90 dias.
c) Provisão para crédito de liquidação duvidosa:
A provisão para crédito de liquidação duvidosa é fundamentada, nas análises das operações, experiências
passadas e artigos 6º e 11º da Resolução 2.682/99 do BACEN.

Processos de gestão de continuidade do Sistema Cresol foram instituídos como um dos principais elementos
mitigadores do risco operacional, elevando o nível de proteção dos recursos tecnológicos contra falhas ou
interrupções no sistema de tecnologia da informação que dão suporte as operações do Sistema.
A Central Cresol Baser implantou uma metodologia de medição de risco operacional baseado em pontuação. De
acordo com esta metodologia, o sistema de pontuação define-se da seguinte forma: por 100 (cem) pontos risco
mínimo e 0 (zero) ponto risco máximo.
A cooperativa Central Cresol BASER, baseado nesta metodologia atingiu 89 (oitenta e nove) pontos ficando
classificada como Risco mínimo.
Em relação ao Risco de Mercado a Central Cresol BASER observa o que determina a Resolucao 3464/07 e o
acordo de Basiléia II, enviando informações mensais ao BACEN da DRM (Documento de Risco de Mercado) bem
como a DLO (Documento de Limites Operacionais) contendo as informações contábeis e sua composição.

A Central Cresol BASER, possui investimentos total de: R$ 2.085.118,14 (dois milhões, oitenta e cinco mil, cento de
dezoito reais e quatorze centavos), divididos da seguinte forma:

a) Redução ao Valor Recuperável dos Ativos
O Imobilizado e outros ativos não circulantes são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não
recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil não pode ser
recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda ela é
reconhecida pelo valor que ultrapassa seu valor recuperável, é o maior entre o preço liquido de venda e o valor de uso, de
acordo com o que preceitua o CPC05 homologado pela Res. 3566 do Conselho Monetário Nacional.
b) Passivos Contingentes
Composto basicamente de processos administrativos e judiciais movidos por terceiros, tais processos, são avaliadas
mensalmente por nossos assessores legais e provisionados quando o risco de perda é provável, sendo que seu valor no
encerramento do exercício está divulgado na Nota 06.
NOTA 04 – COMPENSAÇÃO
O saldo das contas de controle no grupo compensação da Central Cresol Baser, em 31 de dezembro
2009.................................................................... R$ 437.708.953,80

NOTA 06 – CAPITAL SOCIAL
O Capital Social está representado pela participação de 79 (setenta e nove cooperativas filiadas), totalizando
R$ 17.968.962,78 (Dezessete milhões, novecentos e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta
e oito centavos). Houve um aumento de 5 cooperativas em relação ao exercício anterior, bem como um aumento
de R$ 6.890.590,84 (seis milhões, oitocentos e noventa mil, quinhentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos).
este aumento basicamente foi originado de um aumento de capital por parte das cooperativas filiadas.
NOTA 07 – SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS
As sobras disponíveis, resultante do exercício de 2009, foi de R$ 204.084.68 (Duzentos e quatro mil, oitenta e
quatro reais e sessenta e oito centavos). Havendo um aumento de cerca de 30% em relação ao exercício findo em
2008.
NOTA 08 – DVA – DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO
A Central Cresol BASER, ciente de que os reflexos das operações financeiras realizadas por ela e por sua
filiadas, tem impacto social, divulga a partir deste exercício, como demonstração complementar a Demonstração
de Valor Adicionado, seguindo a norma NBCT 3.7, que possibilita a todos os cooperados e usuários, uma visão do
valor agregado por esta Central, com como sua destinação.
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Pareceres

nálise de Risco
Nós os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Cooperativa Central de
Crédito Rural com Interação Solidária- Cresol Baser de conformidade com o que
determina o Estatuto Social, procedemos assídua fiscalização nas operações,
atividades e serviços, inclusive sobre depósitos, empréstimos, despesas, caixas e
outros documentos contábeis. E ainda amparados no parecer dos auditores
independentes, ANEND AUDITORES INDEPENDENTES S/C
Apresentamos nosso parecer sobre o balanço anual, e contas que o acompanham,
como também sobre o cumprimento das normas e exigências legais, estabelecidas
pelo Banco central do Brasil, Estatutos Sociais, tendo concluído pela sua exatidão e
formalização que inspira confiabilidade.
Também neste período demos conhecimento ao Conselho de Administração das
conclusões de nosso trabalho, sugerindo e alertando para diversos procedimentos
internos.
Diante de que verificamos no decorrer do primeiro e segundo semestre do Exercício
de 2009, recomendamos a esta Assembléia a aprovação das contas apresentadas.
Francisco Beltrão, 30 de março de 2010

Angelo Cossetin
Cesar Augusto Lucca
Claudino Dalla Riva
Ivo Oscar Schneider
José Soares
Paulo Dalek

Considerando que o gerenciamento de riscos sempre foi um dos
principais elementos de apoio e sustentação a governança corporativa,
evidencia-se uma das estratégias para o crescimento sustentado do Sistema.
Este norteador estratégico, somado aos conceitos do Novo Acordo de Capitais
da Basiléia (Basiléia II) - consolidada no país através da Resolução 3.380,
publicada em 29 de junho de 2006 - promoveu uma séria de ações relativas a
gestão de riscos. A Cresol, contemplando a referida Resolução e a adoção de
melhores práticas de mercado, adota todas as providências visando a
conformidade com as exigências normativas, sempre observando os prazos

fixados pela regulamentação vigente.
Processos de gestão de continuidade do Sistema Cresol foram
instituídos como um dos principais elementos mitigadores do risco operacional,
elevando o nível de proteção dos recursos tecnológicos contra falhas ou
interrupções no sistema de tecnologia da informação que dão suporte as
operações do Sistema.
A Central Cresol Baser implantou uma metodologia de medição de
risco operacional baseado em pontuação. De acordo com esta metodologia, o
sistema de pontuação define-se da seguinte forma: por 100 (cem) pontos risco
mínimo e 0 (zero) ponto risco máximo.
A cooperativa Central Cresol Baser, baseado nesta metodologia atingiu
89 (oitenta e nove) pontos ficando classificada como Risco mínimo.
Em relação ao Risco de Mercado a Central Cresol Baser observa o que
determina a Resolução 3464/07 e o acordo de Basiléia II, enviando
informações mensais ao BACEN da DRM (Documento de Risco de Mercado)
bem como a DLO (Documento de Limites Operacionais) contendo as
informações contábeis e sua composição.
Além de políticas formais no que tange ao monitoramento do Risco de
Mercado proporcional ao tamanho e a complexidade das operações realizadas
pela Central Cresol Baser. O Sistema Cresol, sentindo a necessidade de
estruturar uma área de Monitoramento de Riscos, afim de garantir a solidez do
Sistema, esta estruturando um departamento específico para estudo, mitigação
e prevenção de riscos, operacional, de liquidez e de mercado.
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Organização das Cooperativas Cresol
O

formato institucional do Sistema Cresol
compreende: cooperativas singulares,
bases regionais de serviços e a cooperativa
central. A Central Cresol Baser é uma Cooperativa Central de Crédito, que reúne Bases
Regionais de Serviço e Cooperativas Singulares.
O quadro social da Cresol é composto
exclusivamente por agricultores familiares,
que são responsáveis pela administração das
cooperativas. Essa administração horizontal
permite o fortalecimento do controle social
para, mesmo com o seu crescimento, garantir
que a gestão das cooperativas fique nas mãos
dos agricultores.
Central Cresol Baser
em Francisco Beltrão, Paraná

Central Cresol Baser
A Central Cresol Baser é a Central, um órgão de
crédito, de representação política e de serviços.
Criada em 2000, por orientação do Banco Central
do Brasil, a Central agrega as responsabilidades de
fiscalização e controle.

Atribuições
?
Formação de dirigentes, técnicos e assessores
?
Contabilidade
?
Auditoria interna
?
Crédito Rural
?
Informática
?
Comunicação e Marketing
?
Recursos Humanos

Bases Regionais de Serviços

Bases Regionais de Serviços
Bases Regionais de Serviços são cooperativas de
serviço, de caráter operacional, agregando cooperativas singulares por proximidade. Tem a responsabilidade de organizar e oferecer serviços de
formação, contabilidade, informática e demais
atividades relacionadas ao cooperativismo de
crédito rural.

Atribuições
?
Formação
?
Informática e tecnologia da informação
?
Comitê de Crédito
?
Conselho de Administração Fiscal
?
Contabilidade
?
Negociação com governos
?
Normativos

Cooperativas Singulares
Cooperativas Singulares são cooperativas de
primeiro grau que atuam diretamente com o público
alvo do Sistema Cresol, os agricultores familiares.
Têm como objetivo facilitar o acesso ao crédito rural
e a serviços financeiros. Estimulam a formação, a
capacitação e a organização dos cooperados a fim
de ampliar o controle social, orientando relações de
parceria em nível local.

Atribuições
?
Organização e atendimento do quadro social
?
Aplicação do cadastro sócio-econômico
?
Liberação de crédito (Pessoal e Rural)
?
Análise de projetos de crédito e investimento
?
Aplicações financeiras
?
Controles de contas
?
Prestação de serviços aos cooperados (Cartão, Seguro, etc)

P.L.A

Dep. a vista

Dep. a prazo

Empréstimos
Rec. Próprio

Repasses

Quadro Social

Base Sudoeste

R$ 32.818.419,03

R$ 10.332.518,26

R$ 36.858.598,66

R$ 46.172.299,92

R$ 90.909.024,21

19.377

Base Oeste

R$

6.425.936,39

R$ 1.598.702,79

R$ 3.673.410,61

R$

7.956.955,81

R$ 18.826.971,56

3.617

Base Centro-oeste

R$ 11.420.947,58

R$ 3.690.340,62

R$ 8.517.604,47

R$ 17.122.931,58

R$ 31.369.282,77

9.212

Base Meio-Oeste

R$ 13.833.816,40

R$ 4.757.311,76

R$ 25.073.139,07

R$ 22.658.059,15

R$ 40.784.719,33

7.908

Base Norte

R$

2.722.983,03

R$ 1.461.737,25

R$ 3.572.461,58

R$

9.721.868,37

3.357

Base Fronteira

R$ 11.561.371,18

R$ 7.176.138,44

R$ 14.380.069,19

R$ 14.625.407,27

R$ 34.514.102,17

7.912

Base Vale do Ribeira

R$

7.940.582,18

R$ 2.913.160,79

R$ 9.523.186,51

R$ 11.691.105,84

R$ 19.169.493,30

7.925

Base Litoral

R$ 22.311.516,51

R$ 14.701.904,80

R$ 54.051.056,45

R$ 53.909.448,18

R$ 52.126.142,98

12.174

Base Iguaçu

R$

6.391.497,87

R$ 1.718.230,32

R$ 4.132.195,57

R$

6.267.026,72

R$ 22.320.862,33

4.867

4.590.022,69

R$
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Balanço Consolidado 2009

Balanço Consolidado 2009

(Cento e cinco milhões quinhentos e noventa e um mil seiscentos e dezesseis reais e noventa e um centavos)
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Evolução do Sistema
UNIDADES DE ATENDIMENTO

COOPERATIVAS
76
74

75
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PATROMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO

CARTEIRA TOTAL
EM R$ MILHÕES

675,46

700,00
600,00

80,00

354,16

82,40

2007

2008

2009

300,00

654,08

700,00

498,01

20,00

2008

2009

4.237,00

4000,00

3.072,00

3.523,00

EM R$ MILHÕES
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208,13
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200,00
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4500,00

1500,00
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DEPÓSITOS TOTAL

2500,00

300,00

2008

EM R$

3000,00

320,95

2007

2009

CONTRAPARTIDA LOCAL

3500,00

40,00

100,00

2008

EM R$ MILHÕES

400,00

81,34

50,00

2007

TOTAL DE CRÉDITO LIBERADO

60,00

131,53

50,00

500,00

63,80

100,00

100,00

600,00
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500,00
400,00
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272,81

150,00
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371,18
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50.885
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CARTEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS
EM R$ MILHÕES
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%
2,6%

Montante
R$ 12.1 milhões

Os agricultores familiares que acessam os financiamentos do
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) a
cada ano podem contar com mais segurança, tranquilidade e benefícios
na hora de plantar. Nesses 15 anos crescemos... E com isso nossos
números, contratos, financiamentos também se expandiram, fazendo
com que a Cresol se tornasse a primeira Cooperativa de Crédito Rural
com Interação Solidária credenciada pelo BNDES, como agente financeiro para contratar todas as linhas de crédito existentes.
Nossos números são um exemplo de que é possível trabalhar
para o desenvolvimento da Agricultura Familiar e da sustentabilidade
local. Muitos parceiros acreditaram no nosso potencial e hoje temos
números expressivos como as liberações no ano de 2009. Liberamos
mais de R$ 298 milhões, em 120 diferentes culturas e empreendimentos.
Esses valores representam o desenvolvimento do nosso cooperado, pois cada real colocado na mão dos agricultores familiares atendidos
pela Cresol, geraram desenvolvimento não somente no campo, mas em
toda região em que a cooperativa está inserida.
Um exemplo de Pronaf Investimento é no município de Laranjeiras do
Sul, Paraná, onde a família Renosto que já
atuava com o ramo de frigorífico, hoje tem
%
Valor Médio
seu próprio negócio, financiado através
4,1% R$ 17.268,62
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R$ 61.9 milhões
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R$ 6.454,14
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17,9%

R$ 93.8 milhões
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Repasse Investimento
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Banco do Brasil

Repasse Custeio
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Repasse Investimento

BNDES
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Repasse Custeio

BRDE

Repasse Investimento
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Repasse Custeio
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3

0,0%

R$ 0.1 milhões

0,0%

R$ 46.166,67

1151

4,3%

R$ 32.8 milhões

11,0%

R$ 28.559,72

554

2,1%

R$ 14.1 milhões

4,7%

R$ 25.532,24

100,0% R$ 298.8 milhões

100,0%

R$ 11.062,18

27.015

Outras linhas
BNDES

Microcrédito (Repasse)

BNDES

Cresol Cap

Total

4742

28,1%

R$ 15.2 milhões

36,5%

R$ 3.213,65

12105

71,9%

R$ 26.5 milhões

63,5%

R$ 2.189,63

16.847

100,0%

100,0%

R$ 2.477,87

R$ 41.7 milhões

de recursos da Cresol, já está em pleno funcionamento o Frigorífico
Renosto, atendendo o município e região com seus produtos.

“Através do incentivo da Cresol que desde o primeiro
momento nos auxiliou tanto com o projeto, quanto com o crédito,
hoje temos o nosso sonho realizado”, comenta Sidnei Antonio
Renosto.
Os financiamentos de Pronaf Custeio abrangem diferentes culturas, nas diversas regiões em que as cooperativas Cresol estão presentes,
um exemplo é na região Centro-Oeste do Paraná. A Cresol Prudentópolis
com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura implantou o Projeto
Morango em Prudentópolis para um grupo de agricultores, com 296 mil
plantas financiadas pela Cresol.
Alguns agricultores se destacam na produção como é o caso do
Senhor Dirceu Michalczuk, cooperado da Cresol e hoje uma referência no
programa, pois além de melhorar e ampliar o plantio deixou de plantar
fumo e implantou hortaliças aproveitando a estrutura de irrigação. O
cultivo do morango e hortaliças acabaram se tornando as principais
atividades de sua propriedade.

“A partir da implantação do cultivo do morango consegui
ver que existe outras culturas que possibilitam uma boa rentabilidade com menos trabalho e expondo menos minha saúde”, conta
seu Dirceu.
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Crédito com

Recursos Próprios
número de contratos de 9.980. Já o valor em investimento
superou os R$ 26 milhões em 3.176 contratos.
Ainda com recursos próprios as Cooperativas Cresol
em 2009 liberaram em investimentos sociais e conveniados
R$ 711.046,63, com 64 contratos realizados. A média da
Carteira de Recursos Próprios da Central Cresol Baser por
cooperado em 2009 foi de R$ 2.422,00.
As modalidades de crédito com recursos próprios
das Cooperativas Cresol buscam atender as demandas do
quadro social tanto na implantação e desenvolvimento de
atividades não financiadas com recursos oficiais, como para
complementar as atividades financiadas com recursos
oficiais.

Através da captação junto aos cooperados por meio
de depósitos a vista e a prazo, as Cooperativas Cresol
transformam esses recursos em carteira de crédito para
outros cooperados. Entre as principais linhas de recursos
próprios estão os créditos sociais, investimento/custeio,
habitação e créditos pessoais.
Esses créditos em sua maioria são utilizados para os
cooperados investirem em suas propriedades como a
melhoria das residências, a compra de eletrodomésticos,
computadores, telefonia rural, terras, veículos e casa própria.
A Central Cresol Baser operou em 2009 mais de R$
44 milhões em custeio com recursos próprios, com um

CARTEIRA MÉDIA RECURSOS
PRÓPRIOS POR COOPERADO

RECURSOS PRÓPRIOS LIBERADOS
EM R$ MILHÕES
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Crédito Solidário
Uma ferramenta que gera inclusão
O microcrédito atua como ferramenta de desenvolvimento da
Agricultura Familiar. Em 2009 a Central Cresol Baser com o objetivo de
potencializar a Carteira de Crédito das cooperativas singulares filiadas ao
Sistema viabilizou junto ao BNDES recursos ao Programa de Microcrédito.
O programa apóia os sistemas produtivos do quadro social das
cooperativas. Parte da necessidade dos agricultores familiares em crédito
que complementem as políticas públicas existentes, além de amparar
propostas não enquadradas no crédito oficial, dentro de uma perspectiva
do microcrédito produtivo e de avanços das estratégias dos agricultores
familiares nas atividades rurais que agreguem valor aos produtos
agropecuários e gerem renda no meio rural.
As Cooperativas Cresol em 2009 tiveram um percentual de 70% em

suas operações em até cinco mil reais, caracterizado como microcrédito. A
média dos contratos do Sistema foi em 2009 de menos de seis mil reais, o
que demonstra que o crédito da Cresol auxilia no desenvolvimento das
famílias agricultoras.
O microcrédito é um instrumento fundamental para o avanço da
organização econômica e social dos agricultores familiares cooperados, no
qual a Cresol busca parcerias para alavancar recursos para uso neste
programa.

Percentual de Contratos por Faixa de Valor
%
13% 3 16%
Maior que
R$ 10.000

Nº
Contratos
Entre 0 e 300
Entre 300,01 e 1.000
Entre 1.000,01 e 2.000
Entre 2.000,01 e 5.000
Entre 5.000,01 e 10.000
Maior que 10.000
Total/Média

2.829
17.430
21.908
32.882
20.687
13.883
109.619

%
3%
16%
20%
30%
19%
13%
100%

Valor Liberado
Milhões de R$
0,5
13,1
34,8
114,5
152,7
338,2
654,0

%
0,1%
2,0%
5,3%
17,5%
23,3%
51,7%
100%

Média
182,11
752,92
1.592,84
3.482,99
7.382,27
24.367,77
5.966,82*

*Média dos contratos do Sistema em 2009
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%

Entre R$ 5.000,01
e R$ 10.000

Entre R$ 300,01
e R$ 1.000

20%

Entre R$ 1.000,01
e R$ 2.000

30%
Entre R$ 2.000,01
e R$ 5.000
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Captação
No ano de 2009, a Cresol teve expressivos números de crescimento
na captação. Mesmo 2009 tendo sido um ano de crise financeira mundial
e ruim para a agricultura do sul do país, por causa das seguidas estiagens
em algumas regiões e o excesso de chuva em outras, o número de
poupadores cresceu 41%. Ao final de 2009 a Cresol tinha 28.993
poupadores, número que representa 37% do quadro social da Cresol. Os
depósitos a prazo cresceram 54%, chegando ao volume de R$ 159
milhões.
Incentivando as pequenas poupanças, a Cresol contribui para
educação financeira dos seus cooperados.

A captação é uma importante ferramenta das Cooperativas Cresol,
que de forma direta apóia o desenvolvimento regional. Incentivando a
poupança local, a Cresol investe no próprio município. O recurso captado
em cada uma das Cooperativas Singulares fica no próprio município, ele
retorna na forma de crédito para outros cooperados que necessitam.
Com esta atuação, as Cooperativas Cresol são um importante
agente de desenvolvimento local e diferente de outros agentes financeiros
investe toda captação localmente, contribuindo para a economia de onde
esta inserida. Todos são beneficiados com isso, cooperados da Cresol,
comerciantes e a sociedade do município.

NÚMERO DE POUPADORES
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P

ara muitas famílias de cooperados da Cresol, o
sonho de construir uma casa nova, já está
sendo realizado. Em 2009 foram 402 casa
financiadas através do Programa Habitasol.
Valorizar a habitação rural é uma prática da Cresol, estimulando a auto-estima do trabalhador do campo e buscando a
diminuição do êxodo rural. Desde 2004 quando surgiu o
Programa Habitasol foram 3.111 habitações financiadas
através da Cresol.
A habitação rural de boa qualidade serve como
estímulo à permanência dos agricultores no campo, primando
pela qualidade de vida e desenvolvimento da Agricultura
Familiar, pensando dessa forma é que a Cresol buscou através
do Habitasol dignificar as famílias agricultoras, atendendo
seus cooperados, contribuindo com o crescimento e desenvolvimento da Agricultura Familiar e sua inclusão social.
O Habitasol está ajudando muitas famílias a chegarem mais próximo do sonho de uma casa nova, um exemplo é
a família do senhor Luiz Alves do Nascimento, que através do
financiamento da Cresol começou a construir a sua casa.
“Através da Cresol consegui o financiamento para
comprar as minhas vacas e começar a trabalhar com a
produção de leite, é isso que sustenta a minha família, e
conhecendo as facilidades da Cooperativa acreditamos que
seria possível construir a nossa casa que esperamos por tanto
tempo, e agora vamos conseguir”, conta seu Luiz .
Uma realidade crescente na Agricultura Familiar é a
permanência do jovem no campo, trabalhando para o
fortalecimento e desenvolvimento do cooperativismo. Essa
realidade é vivida por Ismael e Digiane Lunardi.

“Sempre foi nosso sonho estar morando juntos, em
nossa própria casa, agora estamos em obra, e erguendo as
paredes, mas logo sei que já vamos estar com tudo pronto e
poderemos desfrutar desse sonho, é claro que sem a ajuda da
Cresol tudo seria mais difícil” comenta Digiane Hammerich
esposa de Ismael.
“Tudo que hoje é do meu pai um dia vai ser meu,
então decidi permanecer aqui e cuidar para que tudo isso
prospere. Com as facilidades do financiamento da Cresol,
pude organizar e fazer a minha casa, para ter a minha
independência com a minha esposa, ajudando minha família
a cuidar do que já construímos”, diz Ismael.
Hoje o sonho de uma casa nova já é uma realidade
para essas e muitas outras famílias de cooperados da Cresol,
que podem desfrutar de mais conforto, comodidade e
segurança, na sua propriedade. O campo agora tem uma
paisagem mais feliz.
“Agora toda noite deito e durmo tranquila, me sinto
segura. Agora até gosto de escutar o barulhinho da chuva que
antes me amedrontava. Sempre sonhei com isso, mas sem a
Cresol nada seria possível”, diz Dona Noemi do Nascimento
na nova moradia.
Na residência da família Lunardi a emoção também
tomou conta,“essa casa é uma grande realização na minha
vida, estou feliz com o resultado, agora vamos morar em um
lugar que eu sempre sonhei”, conta Ismael.
Assim como em Guaraniaçu e Xaxim, a Cresol nos
demais municípios também trouxe alegria e realização a
muitos agricultores familiares, através do Programa
Habitasol.

Agora toda noite deito e durmo tranquila,
me sinto segura. Agora até gosto de
escutar o barulhinho da chuva que antes
me amedrontava. Sempre sonhei com
isso, mas sem a Cresol nada seria possível
Noemi do Nascimento
Cooperada da Cresol Guaraniaçu.

34

35

Cartões

Cresol

O

cartão é uma ferramenta que traz inúmeros benefícios e
melhorias para os associados e para as cooperativas. O
Cartão Cresol em 2009 atingiu o número de 1.956 credenciadas nos estados do Paraná e Santa Catarina, abrangendo mais
de 95 municípios. Hoje são aproximadamente 12 mil usuários do cartão e
60 cooperativas que já começaram a operar com mais essa ferramenta.
O cooperado da Cresol já pode utilizar também dos benefícios e
da comodidade do Cartão Rural Fácil. Essa modalidade do cartão da
Cresol, não tem custo, não tem juros e garante um prazo maior, adiantando
o recuso para o custeio em até 90 dias para o Agricultor Familiar. Além da
antecipação dos créditos, outra vantagem do Cartão Rural Fácil é a facilidade de compra, pois as negociações das condições de pagamento são
feitas pela cooperativa, antes do agricultor efetivar a compra.
A Cresol Virmond trabalha diretamente na
negociação com a Copergrão – Cooperativa de
Produtores de Grão em Virmond, com sede em
Larajeiras do Sul, o estabelecimento é credenciado para

a compra com o “Cartão Rural Fácil da Cresol”.

“O cartão é muito importante, traz maior segurança para
nós como empresa e também para o agricultor, que realiza o pagamento do insumo à vista, isso deve ser fomentado para que aconteça porque elimina problemas e atua com o crédito seguro, é de
grande valia e vem para somar e melhorar o acesso para o produtor, o cartão traz segurança para levar o produto que é liberado na
hora para o agricultor familiar”, destaca o Presidente da
Copergrão, Lírio Antônio Parisotto.
O Agricultor Familiar também sente os benefícios e a facilidade da
utilização do cartão Rural Fácil da Cresol, “é bem prático e me ajuda na

hora que a gente mais precisa de dinheiro e nem sempre tem que é
no momento do plantio. Ajuda também com maior prazo na compra, e agora não temos mais que ficar carregando dinheiro ou
cheque, é uma segurança”, argumenta o cooperado da Cresol
Virmond, senhor Tadeu Halinski.

“

A Cresol mudou a vida dos agricultores familiares de
Botuverá, sou um dos sócios fundadores e sempre acreditei na cooperativa e nas inovações dos produtos e serviços
oferecidos para nós agricultores, como é o caso do Cartão
Cresol. Em Botuverá agora é
mais fácil comprar não preciso
estar o tempo todo com dinheiro é só passar o cartão e pago
com um prazo maior, e além
do prazo os benefícios de usar
os serviços da cooperativa vem
para nós cooperados.

”

Osni Antônio Paulini
cooperado da Cresol Botuverá.

CARTÕES
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Cresol
Seguros

AUTOMÓVEIS

19%
RESIDENCIAL

44%
VIDA

12%

A

lguns incidentes podem ocorrer ao longo de nossas vidas. Pensando na
proteção da família, assegurando a produção e garantindo o
investimento, a Cresol Seguros tem a preocupação com seu papel
social, investindo nos seguros como forma de oferecer proteção adequada aos
seus cooperados e familiares com a Corretora Cresol Seguros.
“A Corretora de Seguros Cresol foi criada para beneficiar o
cooperado e também para proteger o sócio e sua família de qualquer dano
que venha ocorrer”, diz Valcir Martins Moreira, Responsável pela Cresol
Seguros.
A Cresol Seguros no ano de 2009 ultrapassou a marca de 7.000 apólices
entre automóveis e demais riscos e 40 mil vidas seguradas. Em 2009, foram
realizadas campanhas de vendas premiando as cooperativas e novas campanhas
estão programadas para 2010. Os sinistros indenizados no último trimestre de
2009 entre vida, automóveis e demais ramos ultrapassou um milhão e meio de
reais.
A Corretora de Seguros Cresol movimentou cerca de seis milhões de reais
de prêmios vendidos no ano de 2009 em seguros para automóveis, residência,
risco diversos, granizo, vida e prestamista.
A Corretora Cresol Seguros atua juntamente com as Cooperativas filiadas
a Central Cresol Baser. Em todas as singulares, agricultores cooperados e a
população em geral podem encontrar atendimento no Programa Superproteção
Cresol, que oferece proteção para casa, carro, vida e investimento agrícola.

“

21%

MULTI RISCO

2%
GRANIZO

Percentual de Seguros
Vendidos em 2009
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Se não tivesse feito seguro não teria como
reconstruir a minha casa. Recomendo o
seguro para meus vizinhos e parentes
porque é importante, é uma forma de
proteção tanto minha como da minha
família, comenta seu Celso Luiz Fornazari,
cooperado da Cresol Pranchita, e assegurado daCresol Seguros.

”

O cooperado sofreu com as chuvas e vendavais na região e
teve sua residência atingida. Com o seguro Cresol pode ficar
tranquilo e dentro de poucos dias já teve condições de arrumar sua
casa de maneira segura e rápida.
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Programa dos

Agentes
Uma realidade a
serviço do agricultor

O

Programa dos Agentes Comunitários de Desenvolvimento e
Crédito foi criado com o objetivo de promover a participação
de mais pessoas no processo de gestão das cooperativas.
Em 2009 muitas atividades foram destaques no Programa, que
conta com aproximadamente 1.200 agentes distribuídos nas cooperativas
filiadas ao Sistema no Paraná e em Santa Catarina.
Uma experiência positiva do projeto com os agricultores é no
município de Pinhão na Base Centro-Oeste do Paraná, onde eles fomentam
discussões sobre o papel do crédito na agricultura e orientam outros
agricultores a desenvolverem projetos em harmonia com a natureza. O
trabalho dos agentes tem grande importância na atuação das cooperativas
de crédito rural nos municípios aproximando os agricultores e desenvolvendo as potencialidades locais.
Alexandro Pereira de Almeida, cooperado e agente da Cresol
Pinhão, também acredita nas trocas de experiências para valorizar a
propriedade, e destaca o trabalho dos agentes em seu minicípio, “muitas
coisas que outros produtores fazem nas suas propriedades nós não conhecíamos, através dos encontros podemos conhecer o que deu certo ou não
nas demais propriedades e colocar em prática de maneiras correta na
nossa, é uma conversa muito boa, sempre aprendemos algo”.
Outra iniciativa positiva do Programa dos Agentes é no município de
Luís Alves no litoral catarinense. Atualmente, a Cresol Luís Alves conta com
um grupo de 100 agentes, que representam suas comunidades e municípios. Todo o grupo participa de reuniões mensais onde discutem diversos

assuntos: conteúdo do jornal mensal (entregue em mãos aos cooperados
pelos agentes), funcionamento da cooperativa, produtos e serviços, crédito,
assistência técnica, questões ambientais, sugestões e reclamações feitas
pelos cooperados, campanhas, agenda de eventos da cooperativa, entre
outros assuntos.
A coordenadora Geral do Programa dos Agentes em Luís Alves,
Márcia Cristina Mendes destaca a importância do trabalho realizado pela
equipe, “fundamental, é a palavra que caracteriza o trabalho dos Agentes
de Desenvolvimento e Crédito. Desde o ano de 2004, eles atuam com o
objetivo de aproximar cooperativa e cooperados, construindo uma nova
relação entre a cooperativa, o agricultor e o crédito, que seja ética e preocupada com a sustentabilidade econômica e social”.
“É através dos agentes que os diretores e conselheiros ficam sabendo onde estão os pontos fortes e fracos da cooperativa e o cooperado como
funciona a cooperativa, por isso é importante que os agentes sejam pessoas
interessadas e dispostas a aprender e a aperfeiçoar os seus conhecimentos
sobre o cooperativismo.”, destaca o Coordenador de Agente, Carlos
Alexandre Moser.

“

Grupo de agentes Cresol Magueirinha

fundamental, é a palavra que caracteriza
o trabalho dos Agentes de Desenvolvimento
e Crédito. Desde o ano de 2004, eles atuam
com o objetivo de aproximar cooperativa e
cooperados, construindo uma nova
relação entre a cooperativa, o agricultor e
o crédito, que seja ética e preocupada
com a sustentabilidade econômica e social

”

Márcia Cristina Mendes - Coordenadora Geral do Programa dos Agentes em Luís Alves

Grupo de agentes Cresol Realeza
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Em 2009 os números do Infocos são
expressivos e crescem junto com o Sistema
• Gestão em Cooperativismo

N

esses 15 anos muitas conquistas na área de formação também fizeram
parte da história da Cresol. Em 2006 foi criado o Instituto de Formação do
Cooperativismo Solidário, o Infocos. Através dele mais de dez mil diretores,
funcionários, conselheiros, agentes, cooperados passaram por espaços de
formação, como o Cooperativa Escola, Curso para Dirigentes, o Programa de
Agentes de Desenvolvimento e Crédito, a Pós-Graduação em Gestão do
Cooperativismo e muitos outros.
O Infocos tem como missão ser referência na organização e implementação
dos processos de educação e pesquisa, construindo o conhecimento de forma
participativa com as cooperativas, associações, entidades e agricultores familiares.
Com o objetivo maior que é o de fortalecer e consolidar práticas alternativas na
Agricultura Familiar e no Cooperativismo Solidário.

• Conselho Fiscal
• Pós-Graduação
• Cooperativa Escola
• Agentes Comunitários
• Curso para Novos Diretores

800

educandos

400

conselheiros

22

formados

1.200

participantes

Através do Programa “Cooperativa Escola” a Cresol Baser e o Infocos
pretendem sistematizar, reorganizar e aprofundar as práticas já realizadas
e ainda, propor outras experiências que se somam às necessidades da
Agricultura Familiar .
O Cooperativa Escola é uma oportunidade dos diretores e funcionários entenderem como funciona a Cresol e além disso fortalece cada vez mais
os mecanismos de formação de dirigentes.
Os colaboradores são os verdadeiros atores na construção da
história de Crédito Rural com Interação Solidária. Cada colaborador e
diretor deve aproveitar os conhecimento repassados pelo Programa para
crescerer cada vez mais, ajudando no desenvolvimento da Agricultura
Familiar de cada município.

1200
agentes

300

participantes

200

• Certificação Ensino
Médio e Fundamental

participantes

• Formação para
Cooperativas de Leite:

diretores/colaboradores

• Georeferenciamento Sisleg

Cooperativa Escola:

120
40

técnicos

Pós-Graduação
A formação de diretores e colaboradores da Cresol Baser para que
possam ampliar seus conhecimentos em cooperativismo solidário, sempre
foi uma das bandeiras da Cresol e através da Pós-graduação essa
formação tornou-se referência.
A Pós-graduação foi um marco para o Sistema Cresol, discutindo o
Cooperativismo com Interação Solidária feito por cada um no dia-a-dia das
cooperativas. Este curso é uma referência para o Brasil, um País em que o
cooperativismo solidário cresce a cada dia.
O aluno e representante do colegiado do Curso e Pós-graduação em

Gestão do Cooperativismo Rosalino Luis Alba destaca os benefícios do
curso, “muito mais do que o benéfico do título de especialista é a
possibilidade que nós tivemos em aprofundar nosso conhecimento
sobre o cooperativismo, ramos cooperativos, aspectos de gestão,
ferramentas e aprender todo esse contexto que envolve e faz parte da
Cresol. Todo o conhecimento desse período está se traduzindo em
ações tanto na Agricultura Familiar quanto nas nossas cooperativas,
levados pelos educandos no dia a dia do seu trabalho para que
possamos com isso colher cada vez mais bons resultados”.
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Gênero e
Geração
O Programa Gênero e Geração no Cooperativismo busca a
inclusão social, no qual o relacionamento homem/mulher é fundamental
para desenvolver as ações. Para isso é necessário criar políticas públicas
direcionadas às mulheres e aos jovens, principalmente dentro da
Agricultura Familiar, oportunizando geração de renda, lazer, formação,
saúde e educação que vão garantir o desenvolvimento social sustentável.
A Central Cresol Baser através de seus trabalhos
sociais e preocupada com o crescimento e desenvolvimento
dos agricultores familiares criou em parceira com o Infocos,
Unicafes Paraná e TRIAS, o Programa Gênero e Geração no
Cooperativismo.
Cada encontro do Programa tem o objetivo organizar e
capacitar jovens e mulheres agricultoras familiares. Nos
encontros, trabalhos são executados com acompanhamento provocando a criação de grupos comunitários

G

PROGRAMA

ênero e
eração

com o apoio das coordenadoras regionais e multiplicadoras municipais.
O Programa Gênero e Geração prima por tornar o cooperativismo um instrumento popular de desenvolvimento local sustentável,
articulando iniciativas econômicas que ampliem as oportunidades de
trabalho, de distribuição de renda, de produção de alimentos e melhoria
de qualidade de vida, gestão social, com a participação de jovens
e mulheres de maneira cada vez mais ativa.
O Sistema Cresol Baser hoje é composto por 14.870
mulheres, o que representa 21% do quadro social e através
do Programa o objetivo é atingir 30 municípios contemplando 30% das cooperadas. Hoje apenas cinco
Cooperativas Cresol tem como presidente uma mulher, essa
é uma realidade crescente a cada dia, no quadro de conselheiras e agentes comunitárias de desenvolvimento e
crédito já são 277 mulheres.

“Os encontros são de grande
ajuda para todos, despertou idéias e
vontades. Agora pretendo montar
um negócio que gere renda e bons
frutos para mim e para minha família, comecei a descobrir o meu
potencial e valor” Julieti Beckmann
Cavallini Ribeiro - Participante do
encontro de Gênero.
“É um grande incentivo, uma
nova esperança. Tenho certeza que assim como eu as mulheres da
minha comunidade estão cheias de vontade de crescer e agora conhecendo suas qualidade que estavam escondidas não vamos parar por
aqui”. Adelina Moreira Batista - Participante do encontro de Gênero.

MULHERES

HOMENS

Total de Cooperadas
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ATER
Assitência Técnica e Extensão Rural

D

iante de um crescimento cada vez mais expressivo, e buscando o
fortalecimento das famílias agricultoras surge à necessidade da
construção de uma proposta de ATER que tem como pilar de
sustentação as entidades locais da Agricultura Familiar. para isso,
dois aspectos são fundamentais, o da articulação política dessas entidades
com o objetivo de construir estratégias comuns para o desenvolvimento dos
agricultores e da capacidade de mobilizar recursos, dos próprios agricultores
com a complementação de outras fontes de recursos, inclusive públicos.
A Central Cresol Baser busca através da criação e implantação de
uma proposta de ATER estar articulada com as organizações locais dos
agricultores familiares, sobretudo na gestão política e operacional. Outro
aspecto importante e que a Cresol privilegia é a participação dos agricultores
no processo de construção da proposta metodológica e operacional é condi-

ção imprescindível, inclusive na contribuição financeira.
A Cresol Baser está construindo uma proposta de assessoramento
técnico que além de atender as demandas da aplicação do crédito, deve
considerar o projeto de vida da família acompanhada. Os serviços de Ater
devem estimular a organização e a capacitação dos agricultores para que
estes possam enfrentar melhor os desafios da produção, industrialização e
comercialização.
Como estratégia, o serviço de Ater deve orientar o trabalho técnico
visando a sustentabilidade econômica, social e ambiental, estimulando a
diversificação e a agregação de valor. A proposta futura é que a Cresol realize
a liberação de recursos somente através de um projeto de aplicação do
crédito e de acompanhamento técnico.
O projeto é que as cooperativas possam discutir essa questão com

os técnicos e explicitar a necessidade de assessoria e acompanhamento,
mudando inclusive a relação de trabalho com os mesmos. O trabalho será
terceirizado para pessoas jurídicas (Empresas ou cooperativas de Ater). Os
técnicos devem se articular e dialogar com as cooperativas dos diversos ramos
para buscar a melhor forma de prestar o serviço.
Dentro dessa perspectiva, no Paraná a Unicafes está executando um
projeto de ATER em 55 municípios do estado e, na maioria deles, a Cresol é a
principal parceira, auxiliando na contra partida financeira e estrutural. Essa
parceria é um projeto com recursos do Governo Federal, e que têm, duração
de um ano. O projeto de ATER que a Cresol está organizando, em alguns
municípios, em parceria com outros ramos cooperativos, tem como estratégia
o comprometimento político e financeiro das instituições da Agricultura
Familiar.
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Onde Estamos
JARDIM
OLINDA

DIAMANTE
DO NORTE

PARANAPOEMA

SANTO
ANTONIO
DO CAIUÁ

ITAUNA
MARILENA DO SUL
NOVA
LONDRINA

INAJA

GARUVA
SÃO JOÃO
DO CAIUÁ

MIRADOR

PARANACITY

Base Centro Oeste

Base Norte

CRUZEIRO
DO SUL

Cooperativa

Cooperativa

Área de Abrangência

Área de Abrangência

ALTO
PARANÁ

NOVA
ALIANÇA
DO IVAI

SERTANÓPOLIS

UNIFLOR
ATALIA

CAMBÉ
IBIPORÃ

NOVA
PARAISO TAMBOARA ESPERANÇA PRESIDENTE
DO NORTE
CASTELO BRANCO
SÃO
CARLOS FLORAÍ
DO IVAI

ASSAÍ
JUNDIAI
DO SUL

LONDRINA

NOVA SANTA
BÁRBARA

MERCEDES

MARECHAL
CÂNDIDO RONDON QUATRO
PONTES
PATO
BRAGADO
ENTRE RIOS
DO OESTE
SÃO JOSÉ
DAS PALMEIRAS
SANTA
HELENA

DIAMANTE
DO OESTE

RAMILÂNDIA
MISSAL
ITAIPULÂNDIA

SANTA TEREZA
DO OESTE

VERA CRUZ
DO OESTE

CASCAVEL

IBEMA

CÉU AZUL

BARRAS
BOA VISTA DATRÊS
DO PARANÁ
CAPITÃO LEONIDAS APARECIDA
MARQUES
NOVA PRATA
DO IGUAÇU

CAPANEMA

REALEZA
PLANALTO

RESERVA

DOIS
VIZINHOS

PRUDENTÓPOLIS
ITAPERUÇU

RIO BRANCO
DO SUL

GUAMIRANGA
IMBITUVA

ALMIRANTE
TAMANDARÉ

TEIXEIRA
SOARES

CAMPO
MAGRO

COLOMBO

SULINA SAUDADE
DO IGUAÇU

CORONEL
DOMINGOS
SOARES

BITURUNA

PORTO
VITÓRIA

OURO

ERVAL VELHO

ZORTÉA

CAMPOS NOVOS

RIO DO
LAURENTINO
SUL
TROMBUDO
BRAÇO DO CENTRAL
AGRONÔMICA AURORA
TROMBUDO
AGROLÂNDIA
ATALANTA ITUPORANGA
OTACÍLIO COSTA

BOTUVERÁ

NAVEGANTES

ILHOTA

ITAJAÍ

CAMBORIÚ

GUABIRUBA
BRUSQUE

RIO DO
OESTE

CANELINHA
TIJUCAS

NOVA TRENTO
VIDAL LEOBERTO
RAMOS LEAL

SÃO JOÃO
BATISTA

MAJOR GERCINO

IMBUIA
ANGELINA

RANCHO
QUEIMADO

GOVERNADOR
CELSO RAMOS
BIGUAÇU

ANTONIO
CARLOS
SÃO PEDRO DE
ALCANTAR

ÁGUAS
MORNAS

SÃO JOSÉ

STO. AMARO
DA IMPERATRIZ
PALHOÇA

ANITÁPOLIS
SÃO BONIFÁCIO

BOCAIÚVA
DO SUL
CAMPINA
GRANDE
DO SUL

PAULO
LOPES

GUARAQUEÇABA

SÃO
MARTINHO
ANTONINA

BRAÇO DO
NORTE ARMAZEM

IMBITUBA

IMARUÍ

GRAVATAL
CAPIVARI DE BAIXO
PEDRAS
GRANDES

TUBARÃO

LAGUNA

MATINHOS
QUITANDINHA

PAULO
FRONTIN

MONTE
CARLO

INDAIAL BLUMENAU GASPAR

PETROLÂNDIA
CHAPADÃO
DO LAGEADO

CONTENDA

PINHÃO

UNIÃO DA
VITÓRIA

JABORÁ

PIÇARRAS
PENHA

TIMBÓ

Área de Abrangência

LAPA

CRUZ
MACHADO

ASCURRA
FRAIBURGO

CAPINZAL

ARAUCÁRIA
SÃO JOÃO
DO TRIUNFO

RESERVA
DO IGUAÇU

IOMERE
PINHEIRO
VIDEIRA
PRETO
LUZERNA IBICARÉ
TANGARÁ
JOAÇABA
HERVAL D'OESTE IBIAM
LACERDÓPOLIS

RODEIO

CATANDUVAS

IPIRA

REBOUÇAS
FOZ DO
JORDÃO

TREZE
TÍLIAS

RIO DAS
ANTAS

MORRETES

IRATÍ

PORTO
BARREIRO

BENEDITO NOVO
ARROIO
TRINTA

PONTE SERRADA

BARRA VELHA

LUIZ
ALVES

POMERODE

ÁGUA DOCE

PRESIDENTE
CASTELO BRANCO

FERNANDES
PINHEIRO
RIO BONITO
DO IGUAÇU

DR. PEDRINHO

VARGEÃO

ARAQUARI BARRA
DO SUL

SÃO JOÃO
DO ITAPERIÚ

MASSARANDUBA

RIO DOS CEDROS
PASSOS MAIA

XAXIM

TUNAS
DO PARANÁ

GUARAPUAVA

JARAGUA DO SUL GUARAMIRIM

Cooperativa

ADRIANÓPOLIS
CERRO AZUL

CANDÓI

SÃO
CHOPINZINHO
JOÃO
NOVA ESP.
VERÊ
AMPÉRE DO SUDOESTE ENÉAS
ITAPEJARA
MARQUES
PRANCHITA
PINHAL DE
CORONEL
MANGUEIRINHA
DO OESTE
SÃO BENTO
VIVIDA
SANTO ANTONIO
BOM
MANFRINÓPOLIS FRANCISCO
DO SUDOESTE
SUCESSO
BELTRÃO
DO SUL
BOM JESUS SALGADO
HONÓRIO
FILHO
DO SUL
SERPA
PATO BRANCO
RENASCENÇA
FLOR DA
SERRA DO SUL MARMELEIRO
VITORINO
MARIÓPOLIS
CLEVELÂNDIA

PÉROLA BELA VISTA
DO OESTE DA CAROBA

MAREMA LAJEADO
GRANDE

Base Noroeste

DOUTOR
ULYSSES

CANTAGALO

QUEDAS
DO IGUAÇU

CRUZEIRO
BOA DO IGUAÇU
ESPERANÇA
SÃO JORGE
DO IGUAÇU
DO OESTE

SANTA
ISABEL
DO OESTE SALTO DO
LONTRA

CAMPINA
DO SIMÃO

LARANJEIRAS
VIRMOND
DO SUL

SANTA
LÚCIA

NOVA
ITABERADA
CUNHATAÍ ÁGUAS DE
SÃO CHAPECÓ
PLANALTO
CARLOS
ALEGRE
CAXAMBU
DO SUL

RIOS

CORUPA

PIRATUBA

BOA VENTURA
DE SÃO ROQUE

TURVO
GOIOXIM

MATELÂNDIA

SERRANÓPOLIS
DO IGUAÇU

SANTA MARIA
DO OESTE

UNIÃO DO
OESTE

Área de Abrangência

IVAÍ

NOVA
LARANJEIRAS

LINDOESTE

MEDIANEIRA

PALMITAL

MARQUINHO

CATANDUVAS

Cooperativa
Área de Abrangência

BANDEIRANTE
DESCANSO

Base Vale do Ribeira

CASTRO

GUARANIAÇU

Cooperativa
Área de Abrangência

PITANGA

DIAMANTE
DO SUL

CAMPO
BONITO

Base Sudoeste

BARRA
BONITA
SÃO MIGUEL
DO OESTE

PIRAÍ
DO SUL
CÂNDIDO
DE ABREU

MATO RICO

LARANJAL

SÃO PEDRO
DO IGUAÇU

Base Iguaçu

JAGUARIAÍVA

ALTAMIRA
DO PARANÁ

BRAGANEY

Área de Abrangência

GUARACIABA
PARAÍSO

SÃO FRANCISCO
DO SUL

SCHROEDER

JUPIÁ
NOVO
CAMPO
GALVÃO
SÃO HORIZONTE
ERÊ
CORONEL
BERNARDINO
SÃO
MARTINS
ABELARDO LUZ
DOMINGOS
FORMOSA
DO SUL
IRATI
SANTIAGO
DO SUL
IPUAÇU
BOM OURO VERDE
JARDINÓPOLIS QUILOMBO ENTRE
JESUS

Cooperativa

ROSÁRIO
DO ÍVAI
RIO BRANCO
DO IVAI

CORBÉLIA

OURO VERDE
DO OESTE

SÃO MIGUEL
DO IGUAÇU

PINHALÃO

MANOEL RIBAS
RONCADOR
NOVA
CANTU

TOMAZINA

JAPIRA

NOVA
TEBAS

TUPÂSSI

Área de Abrangência

ARAPOTI

ARIRANHA
DO IVAÍ

ARAPUÃ
IRETAMA

TOLEDO

Cooperativa

GRANDES
RIOS
IVAIPORÂ

FORMOSA
DO OESTE
JESUITAS
IRACEMA
DO OESTE
ASSIS
NOVA
CHATEAUBRIAND
AURORA

Cooperativa

FAXINAL

JARDIM
ALEGRE

NOVA SANTA
ROSA

FIGUEIRA

BORRAZÓPOLIS
CRUZMALTINA

BARBOSA
FERRAZ

GUAÍRA

JABOTI
IBAITI

TAMARANA

Base Oeste

PORTO UNIÃO

SÃO LOURENÇO
DO OESTE

CONSELHEIRO
MAIRINCK

SÃO JERÔNIMO
DA SERRA

MARILÂNDIA
DO SUL

Base Fronteira

ITAPOÁ
JOINVILLE

ANTÔNIO
OLINTO

TIJUCAS
DO SUL

Base Litoral

N

GUARATUBA

Cooperativa
Área de Abrangência

AGUDOS
DO SUL
PIÊN

PAULA
FREITAS

O

L

PALMAS

S

os
n
a
15
Juntos Somos Fortes

Base Meio Oeste
Cooperativa
Área de Abrangência

