Show Rural
Cascavel

C

om objetivo de aproximar ainda
mais a Cooperativa dos agricultores familiares, levando informação
e apresentando as diferentes linhas de crédito, produtos, serviços e benefícios em ser
um cooperado a Cresol esteve presente no
Show Rural Coopavel.
A feira é considerada uma das
maiores feiras agropecuárias do País, e contribuiu com o aprendizado de produtores
rurais e com a economia do campo trazendo
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as maiores e melhores empresas do agronegócio nacional e internacional. São mais de
230 mil visitantes buscando aumentar a
produtividade de suas propriedades com o
conhecimento e os negócios disponíveis no
evento.
As Cooperativas Cresol, pertencentes à Base Cataratas, reuniram-se para
representar o Sistema no evento e atender
aos visitantes, cooperados e parceiros que
estiveram presentes na Feira.
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Festa Nacional
da Cebola

E

m Ituporanga/SC, a Central Cresol
Baser participou da 23ª edição da
Expofeira Nacional da Cebola. A já
consolidada como a maior festa agrícola de
Santa Catarina celebrou a força dessa atividade que emprega diretamente 11 mil famílias no Estado.

Rondônia
Rural Show

A

Rondônia Rural Show é uma feira
de tecnologia e oportunidade de
negócios voltados ao setor agropecuário, realizada anualmente no município
de Ji-Paraná.
A feira surgiu com foco na agricultura familiar e hoje se consolida recebendo grandes investidores e expositores de
projeção nacional e internacional de todos
os segmentos do agronegócio.

A Festa da Cebola representa a
união da região em torno de uma celebração que já faz parte da cultura do município, sendo uma oportunidade para os produtores, ceboleiros e a iniciativa privada
comemorarem os resultados de cada
colheita.

Buscamos apoiar esses
eventos que são muito
importantes para o
desenvolvimento
econômico das regiões
onde eles acontecem.
Queremos dar mais
visibilidade para a
Cresol e impulsionar
o cooperativismo.

Cresol é a
Cooperativa
que mais repassa
PRONAF,
aﬁrma BNDES

Alzimiro omé

Patrocínio na Liga Nacional de Futsal

A

cresol garantiu a renovação do Patrocínio Máster para a equipe do Marreco Futsal de Francisco Beltrão na Série Ouro do Paranaense 2016,
e também na Liga Nacional de Futsal (LNF).
Segundo o Conselheiro vice-presidente da
Central Cresol Baser, Luiz Ademar Panzer, a representatividade do Cresol Marreco nas disputas garante a
visibilidade da marca Cresol que está presente em rede
nacional pelos canais de TV que veiculam os jogos.

O marketing em torno do
Cresol Marreco Futsal faz com
que o nosso Sistema seja ainda
mais reconhecido, garantindo
crescimento e desenvolvimento
nas regiões onde já atuamos e
também em todo o País.
Luiz Ademar Panzer
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2015 Sistema Cresol

O melhor ano do

Cresol é destaque em
Grandes Feiras pelo País

2015

O melhor ano do

Sistema Cresol

O ano em que
comemoramos os
20 anos da Cresol,
foi o ano que
projetamos para 2020
o Planejamento
Estratégico Participativo
(PEP) e também o ano
que apresentamos o
melhor resultado social
e econômico da história
da Cresol, totalizando
R$ 2,4 bilhões em
ativos administrados
e R$ 16,5 milhões
em sobras, além de
R$ 4,8 milhões em
juros creditados ao
Capital Social
O Conselheiro Presidente da Cresol Baser, Alzimiro omé, destacou as conquistas do melhor ano do Sistema

703
milhões

Liberados em
Crédito Rural

unem forças pelo Cooperativismo
de Crédito Solidário

O

Alzimiro omé

R$

Cresol Baser e Crehnor

O

ano de comemorações pelos 20
anos da Cresol foi o melhor ano
para a instituição nanceira que
se consolida como a maior Cooperativa de
Crédito Rural Solidário do País. De acordo
com o balanço divulgado na Assembleia
Geral Ordinária realizada em abril, a Cresol
fechou o último ano com R$ 16,5 milhões
em sobras.
Segundo o Conselheiro Presidente da Central Cresol Baser, Alzimiro omé, 2015 foi um ano de muitas conquistas
para o Sistema. “O ano em que comemoramos os 20 anos da Cresol, foi o ano que
projetamos para 2020 o Planejamento
Estratégico Participativo (PEP) e também o
ano que apresentamos o melhor resultado
social e econômico da história da Cresol,
totalizando R$ 2,4 bilhões em ativos administrados e R$ 16,5 milhões em sobras,
além de R$ 4,8 milhões em juros creditados

Demandas da Central Cresol Baser foram aprovadas na Assembleia Geral Ordinária

ao Capital Social”, destacou omé.

Crédito
O Sistema apresentou resultados
positivos com crescimento em todos os
indicadores, como o crédito comercial que
fechou 2015 com aproximadamente R$
447 milhões.
Nos repasses do crédito com
Recursos Próprios as Cooperativas Cresol
transformaram as captações dos cooperados, por meio de depósitos à vista e a prazo,
em carteira de crédito para outros cooperados. Entre as principais linhas de crédito
com recursos próprios estão os créditos
sociais, investimentos/custeio, habitação e
créditos pessoais. Juntas, as linhas crédito
somaram R$ 528,6 milhões em liberações,
sendo que a média da Carteira de Crédito

por cooperado foi de aproximadamente
R$ 5,6 mil.
No Microcrédito foi viabilizado
durante o ano de 2015 mais de R$ 530
milhões em empréstimos, e no Crédito Rural
foram liberados mais de R$ 703 milhões.

Novos Passos
Durante a Assembleia, também
foi realizada a liação das cinco Cooperativas Singulares do Sistema Crehnor à Central Cresol Baser.
Para os próximos anos a Cresol
tem ainda mais desa os. Com o Planejamento Estratégico Participativo, a Cooperativa estará trabalhando seus eixos de atuação em busca da sustentabilidade institucional apoiados em objetivos estratégicos com
metas econômicas e sociais do Sistema.

Sistema Cresol Baser e o Sistema
Crehnor do Estado do Rio Grande
do Sul agora são um só. As duas
centrais unem suas forças pelo Cooperativismo de Crédito Solidário, fortalecendo, ainda
mais, o desenvolvimento econômico da
região de atuação do Sistema Cresol, que
agora se amplia.
Cresol Baser e Crehnor são Centrais do Cooperativismo Solidário liadas a
Confesol, com projetos, estruturas e planejamento muito próximos, facilitando o processo e ajustes da uni cação. Com a liação a
Cresol amplia seus números trabalhando
com mais de 200 mil famílias cooperadas em
nove estados brasileiros.
Com a união, o Sistema Cresol
passa a operar com mais cinco Cooperativas
Singulares e 41 Pontos de Atendimento com
abrangência em 280 municípios. Esse projeto de expansão é um forte potencial para a
Cresol, que também eleva seus ativos em
10%, somando forças ao cooperativismo
gaúcho.
De acordo com o Diretor Presidente da Crehnor Central, Waldemar Alves
de Oliveira, ao longo dos 20 anos do Sistema
a Crehnor conquistou muitas vitórias no
trabalho com a Agricultura Familiar. “Mesmo com a grande evolução que tivemos no
Sistema no último ano, anunciada pelo
Banco Central, avaliamos que a fusão com a
Cresol Baser é muito importante para a Crehnor. Iniciamos as conversas em novembro,
nas comemorações dos 20 anos da Cresol, e

Conselho de Administração da Cresol Baser juntamente com a diretoria da Crehnor

após cinco meses chegamos a esta decisão
que vai colaborar na busca de mais produtos
e serviços para o atendimento aos nossos
associados”, destacou o Presidente da Crehnor que também fez um agradecimento a
Cresol. “Em nome de todos os dirigentes da
Crehnor quero agradecer a Cresol Baser por
nos acolher. Juntos com certeza seremos mais
fortes”.
Segundo o Conselheiro Presidente da Central Cresol Baser, Alzimiro omé,
desde os primeiros encaminhamentos já se

Alzimiro omé ao lado do Diretor da Central da Crehnor, Waldemar A. de Oliveira

planejava que o melhor caminho para ter um
número maior de famílias agricultoras sendo
atendidas era juntar os Sistemas. “Internamente zemos um grande trabalho, foram
dias de boas discussões. Mas o mais importante é chegar em um momento como esse,
uma Assembleia, e ter a compreensão de
todos, com pareceres favoráveis e tendo a
aceitação das Cooperativas que estão se liando à Cresol Baser”, disse o Conselheiro
Presidente no ato o cial da liação da
Crehnor ao Sistema Cresol.
“Nós enquanto direção da Cresol
e Crehnor, tivemos muitos momentos e
conversas enquanto Confederação, discutimos com BNDES, Banco Central e agora
temos a partir da liação ainda mais responsabilidades. Acabamos de celebrar nossos 20

anos, e somado aos 20 anos da Crehnor, que
comemoraremos em agosto deste ano, tenho
certeza que poderemos compartilhar boas
experiências e colher bons frutos. Dessa
forma, em nome de todos os dirigentes da
Cresol Baser e de todo o Sistema, desejo
boas-vindas e vida longa ao nosso Sistema de
Crédito, maior Sistema de Cooperativas de
Crédito Rural com Intenção Solidária do
País”, nalizou omé.
As mudanças da marca, processos,
e centralizações serão gradativas, acompanhando o uxo das atividades dos departamentos e áreas da Central Cresol Baser, para
que de forma natural os benefícios e avanços
sejam percebidos em cada novo relacionamento com o cooperado, o maior bene ciado em todo o processo de uni cação.

Acabamos de celebrar nossos 20 anos,
e somado aos 20 anos da Crehnor, que
comemoraremos em agosto deste ano,
tenho certeza que poderemos compartilhar
boas experiências e colher bons frutos.
Alzimiro omé
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Expansão do

Pronaf B

Cresol é referência no
repasse de crédito para
Agricultores Familiares
com recursos do BNDES
Os resultados asseguram o aumento da produção e da produtividade e representam o desenvolvimento do cooperado

O

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) divulgou recentemente aos agentes nanceiros a evolução das
contratações com recursos do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA), e a Central Cresol Baser aparece como o principal
agente repassador de recursos no segundo
quadrimestre do Ano Agrícola 2015/16,
com R$ 492 milhões pulverizados em
25.349 contratos.
As Cooperativas Cresol apresentam números expressivos nos repasses,
sendo que ao longo dos seus 20 anos foram
liberados mais de R$ 5,4 bilhões por meio
do Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (Pronaf ), resultados
que representam o desenvolvimento do
cooperado, do campo e na região de atuação
da cooperativa.
“Esses resultados demonstram a
preocupação da Cresol em desenvolver cada
vez mais a agricultura familiar através do
acesso ao crédito, fazendo com que cresça,
além do trabalho no campo, a região onde
nossas cooperativas estão inseridas”, destacou o Conselheiro Presidente da Central
Cresol Baser, Alzimiro omé.
A Cresol, maior cooperativa de
crédito rural com interação solidária do
País, tornou-se referência em crédito rural
por meio de ações e políticas de fortalecimento da agricultura familiar, onde os
repasses de crédito através do Pronaf transformaram a realidade de mais de 2,6
milhões de famílias agricultoras.
Essas famílias, muito além da
utilização do crédito para o custeio da safra,
buscam a ampliação da área plantada e a
utilização de tecnologias que asseguram o
aumento da produção e da produtividade
dos mais variados alimentos, além do forta-
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lecimento e empoderamento do homem do
campo.
Esse sempre foi o compromisso
da Cresol, promover o desenvolvimento da
agricultura familiar e proporcionar melhor
qualidade de vida aos agricultores familiares, e a parceria com o BNDES é estratégica
e essencial para essas ações, que repercutem
diretamente nos resultados expressivos
tornando a Cresol referência em crédito da
agricultura familiar.

Conselheiro vice-presidente da Cresol Baser, Luiz Ademar Panzer, apresentou o desempenho da Cresol junto ao BNDES

Oportunidades para
mais Agricultores Familiares

A

Esses resultados demonstram a preocupação
da Cresol em desenvolver cada vez mais a
agricultura familiar através do acesso ao
crédito, fazendo com que cresça, além do
trabalho no campo, a região onde nossas
cooperativas estão inseridas.
Alzimiro omé

Central Cresol Baser realizou o
Seminário sobre a Ampliação do
Pronaf B. O evento que aconteceu
em Francisco Beltrão foi aberto pelo Conselheiro vice-presidente da Cresol Baser,
Luiz Ademar Panzer, que falou sobre o
Desempenho do Sistema Cresol junto ao
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Sobre o Microcrédito Pronaf B
foi apresentada a importância de sua
expansão para oportunizar acesso ao crédito para mais agricultores familiares. No
projeto de Expansão e Inclusão Social
(PDI), a Cresol assume como contraparti-

da a operação do Pronaf com recursos
repassados pelo BNDES. No evento foram
apresentados os resultados das 25 cooperativas que estão inclusas no projeto, onde
destaca-se a Cresol Fervedouro/MG, Posto
de Atendimento de Miradouro, que realizou uma mobilização na cooperativa, com
os parceiros como Sindicatos e Emater, e na
comunidade com a divulgação do projeto.
De acordo com João Paulo Dias
da Fonseca, Conselheiro Presidente da
Cresol Fervedouro, para chegar ao resultado foram realizados Dias de Campo nas
propriedades, além de reuniões com o
público bene ciário. “Todas essas ações

trouxeram investimentos que bene ciaram
os cooperados através da diversi cação da
produção, melhoria da renda, acesso a serviços nanceiros e, consequentemente,
melhor qualidade de vida dos agricultores
familiares”, destacou João Paulo.
Além dos resultados positivos
para o associado, o trabalho trouxe benefícios para a cooperativa com a linha de crédito exclusiva, que cumpre sua missão de
incluir as pessoas que estão à margem do
sistema nanceiro, ganhando reconhecimento e credibilidade por parte dos bene ciários, do quadro social e da comunidade
em geral.

“Todas essas ações
trouxeram investimentos
que bene ciaram os
cooperados através da
diversi cação da
produção, melhoria
da renda, acesso a
serviços nanceiros e,
consequentemente,
melhor qualidade de
vida dos agricultores
familiares.
João Paulo, Conselheiro
Presidente da Cresol Fervedouro
Participante do seminário

A Cresol é hoje referência em repasse de crédito rural
Expansão do Pronaf B oportuniza acesso ao crédito para mais agricultores
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Programa de
Extensão Rural Cresol

ATER Estratégico
O ATER estratégico é um
programa que disponibiliza serviços
de extensão rural com apoio técnico
aos cooperados do Sistema Cresol e
suas organizações econômicas,
visando contribuir no melhoramento
dos sistemas produtivos, no
desenvolvimento de processos de
mudanças e inovação tecnológica, na
geração de oportunidade de renda e
construindo uma rede de Unidades
Familiares de Referência.
Hoje o projeto está presente em
30 cooperativas e abrange 387
empreendimentos, objetivando
melhorar o planejamento da
propriedade, ampliar o crédito e
apresentar inovação nas Unidades
Familiares.

O técnico agrícola apresentou os resultados obtidos a partir da implantação do projeto

Projeto Famílias Referências já atende
28 Agricultores Familiares na região da Fronteira

A

Central Cresol Baser através da Base
Fronteira e Cresol Capanema promoveram em parceria com a CooperFronteira um Dia de Campo com famílias dos municípios de Capanema e Planalto
que participam do projeto de Assistência
Técnica e Extensão Rural (ATER) Famílias
Referências.
O projeto que atualmente compreende 28 famílias atendidas pela Cresol
na região da Fronteira tem como objetivo
estimular a permanência de pequenos agricultores no campo, valorizando a agricultura familiar através da sustentabilidade
nanceira que proporciona um baixo custo
de produção. No dia a dia, o projeto é acompanhado pelo técnico Edsomar Rippel, da
CooperFronteira, que visita as famílias e
coordena os trabalhos no campo.
O Dia de Campo foi realizado na
propriedade da senhora Loraci Schuster, na
Linha Jacaré, município de Capanema, que
tem a atividade leiteira como a principal
fonte de renda. Segundo o técnico agrícola,
o projeto foi inserido na propriedade da
família Schuster há menos de um ano e

durante esse período já foi possível diminuir os gastos com a produção e aumentar as
sobras para a família.
“Inicialmente buscamos o ponto
de equilíbrio da propriedade para trabalharmos com a sustentabilidade social,
ambiental e econômica. Reduzimos os
custos com concentrado (ração) e silagem e
priorizamos o pasto”, explicou Edsomar.
Para dona Loraci Schuster o
trabalho desenvolvido foi fundamental
para o crescimento da propriedade. “Com
a assistência técnica e os nanciamentos
que conseguimos com a Cresol nossa pro-

priedade cou outra. Antes, não conseguíamos ter lucro no nal do mês, sem
contar que meu lho, que trabalhava fora,
pode voltar para casa e trabalhar aqui comigo”, destacou a agricultora.
Durante o Dia de Campo o técnico apresentou as características e os resultados mês a mês da propriedade para as
famílias que também participam do projeto, e atendeu as dúvidas sobre o manejo da
pastagem e demais características da atividade leiteira.
Conforme o Conselheiro Presidente da Cresol Capanema, Isvaldir Peret-

ti, o trabalho de ATER nas propriedades de
agricultores familiares é muito importante
para agregar renda, desenvolver a propriedade e dar sustentabilidade social e ambiental às famílias. “Já temos essas 28 famílias
da região inseridas no projeto e pretendemos dar continuidade, fomentando esse
trabalho para novos produtores a partir do
segundo semestre deste ano”, disse.
Ao nal da apresentação o grupo
visitou os piquetes de pastagens desenvolvidos pelo trabalho de ATER e confraternizou com aos técnicos da CooperFronteira e
colaboradores da Cresol.

Na Safra
2016/2017
a Cresol quer
alavancar
os repasses de
Crédito Rural
Uma das novidades da Cresol são os programas Inovagro e Moderagro para o nanciamento de atividades ligadas à avicultura e suinocultura

Uma das
metas da
Nova Safra é
aprimorar o
crédito do
Pronaf para
estimular a
produção de
alimentos na
Agricultura
Familiar

C

om investimento recorde, o Plano
Safra da Agricultura Familiar
2016/2017 foi lançado no mês de
maio, com montante de R$ 30 bilhões. O
crédito será disponibilizado por linhas de
nanciamento para cultivo, produção e
investimento com taxas de juros que passam
de 5,5% para 2,5% ao ano para alimentos
que compõem a base da alimentação dos
brasileiros – arroz, feijão, mandioca, tomate, alho, cebola e hortaliças, bem como para
nanciamentos de produção orgânica e
agroecológica e investimentos em práticas
sustentáveis de manejo do solo, da água e de
produção de energia renovável.
Conforme explica o Conselheiro
vice-presidente da Central Cresol Baser,
Luiz Ademar Panzer, na safra 2016/2017 o
crédito rural passará por uma mudança
estrutural. “Os encargos passarão a ser de nidos em função da atividade que será
nanciada e não mais pelo volume de crédito somado pelo agricultor, assim quando os
nanciamentos de custeio pelo Pronaf

(Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar) se destinarem aos
cultivos de arroz, feijão, mandioca, trigo,
cultivos em sistemas de produção de base
agroecológica além de outros alimentos
para os sistemas pecuário, apicultura, bovinocultura de leite, piscicultura, ovinocultura e caprinocultura, a taxa de juro será de
2,5% ao ano para uma ou mais operações de
custeios que somados atinjam o valor de até
250 mil reais por mutuário durante o ano
agrícola”, destacou o vice-presidente da
Cresol.
Assim como o Pronaf Custeio, o
Pronaf Investimento também traz novidades aos produtores. “Ao fazer nanciamento
para melhorias de infraestrutura que sejam
estruturantes em sua propriedade, o produtor também terá vantagens e subsídios nas
taxas de juros. Vale salientar que quando se
tratar de irrigação, calagem, melhorias no
solo que garantem a sustentação e melhorias
na propriedade, as taxas de juros também
serão de 2,5% ao ano. Acima disso ou em

outras atividades as taxas de juros chegarão
ao máximo em 5,5% no Pronaf ”, acrescentou Panzer.
Outra novidade para a próxima
safra é a abertura das linhas de crédito Inovagro e Moderagro via BNDES, principalmente para nanciamentos nas atividades
ligadas à avicultura e suinocultura.
Na Safra 2015/2016, que se encerra no nal de junho, a Cresol liberou cerca
de R$ 626 milhões em mais de 30 mil contratos, montante registrado até o m do mês
de abril. Somente em Pronaf Custeio e
Investimento foram liberados mais de R$
576 milhões em 29 mil contratos, e no Pronamp aproximadamente R$ 48 milhões.
Até o nal desta safra o montante deverá
fechar em torno de R$ 700 milhões.
De acordo com o Departamento
da Carteira de Crédito da Central Cresol
Baser, para a Safra 2016/2017, que inicia
em julho, a expectativa é alavancar os repasses em todos os estados aonde a Cresol está
presente.

Incentivo à

Agroecologia
D

entro do Plano Safra 2016/2017 serão destinados R$ 20
milhões para apoiar redes de agroecologia na agricultura
familiar. A estratégia faz parte do 2º Plano Nacional de Agroecologia
e Produção Orgânica (2016-2019) e rea rma a promoção da
agroecologia e da produção orgânica como pilares para a produção
sustentável de alimentos.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA), as metas para 2016/2017 são o aprimoramento do crédito do
Pronaf para estimular a produção de alimentos na agricultura familiar,
além da formação de sete mil agentes de Assistência Técnica e Extensão
Rural (Ater) em sistemas de produção agroecológica e orgânica.
Até 2019 o Plano espera que um milhão de famílias
estejam produzindo em base ecológica, levando mais saúde à mesa
dos brasileiros.

Com a assistência
técnica e os
nanciamentos
que conseguimos
com a Cresol nossa
propriedade cou
outra.
Loraci Schuster, agricultora
Loraci Schuster e o lho junto com o presidente da Cresol Capanema, Isvaldir Peretti, a Analista de Formação, Lisiane Falcade, e o Técnico Agrícola, Edsomar Rippel
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Avanços
Cartão

Cresol Card
P
ara este ano está sendo preparada a
entrega de um novo produto de
meios de pagamento para as cooperativas e cooperados. O Cresol Card é um
cartão múltiplo com funções de débito e
crédito, com chip e senha de segurança.
Com grande avanço no que diz
respeito as transações que integram as grandes redes do mercado e ampliam signi cativamente o leque de credenciados, é indispensável realizar transações via internet.
Visando agilidade e comodidade na hora de
realizar saques, pagamentos e outras serviços, as cooperativas liadas a Confesol
passarão a contar com um cartão moderno e
completo.

Utilizando o
Cartão Cresol
o cooperado tem
benefícios e facilidades
incomparáveis.
Toda vez que o cartão
é utilizado a
cooperativa reduz
os custos
administrativos e
otimiza as receitas.

CredFácil permite agilidade na liberação
de crédito para o Cooperado

O

CredFácil está há sete meses no
mercado e surpreende por ser um
produto com condições diferenciadas. Ele foi desenvolvido especialmente para
os cooperados que têm um bom relacionamento com a Cooperativa.
O produto trata-se de um crédito
rotativo que conta com diversos benefícios,
entre eles agilidade no processo de liberação
que pode ser efetuada através de um contato
pessoal com o seu analista ou até mesmo
através de um telefonema. O CredFácil tam-

7mil

Mais de
Cooperados
com Contratos
Aprovados

Sistema de Internet Banking
já está disponível no celular e tablet

D

esde o início deste ano os cooperados Cresol usam as facilidades
da nova ferramenta de tecnologia
do Internet Banking Cresol para acesso a
sua conta, e no mês de maio a Confesol
realizou mais um avanço com relação ao
acesso ao Internet Banking. O sistema que
permite acesso à conta corrente online por
meio da internet, oferecendo mais comodidade e segurança aos cooperados liados as
Centrais de Crédito Rural Solidário agora
também está na versão mobile disponível na
App Store e Google Play.
A versão mobile do internet banking está disponível para baixar no endereço
https://internetbanking.confesol.com.br
ou também acessando as lojas virtuais App
Store e Google Play pesquisando pelo nome
das Centrais (Cresol, Ascoob, Crehnor) e
baixando o aplicativo Cresol, ferramenta
que é mais uma conquista e um grande
passo para a Cooperativa, que busca a cada
dia melhorar a oferta de serviços prestados.
Com o Internet Banking os cooperados poderão realizar atividades diversas
com conexão via desktop, smartphone e
tablet. O serviço permite consultar saldo e
extrato na conta corrente, atualizar os dados
cadastrais e solicitar cheques.

Segundo os responsáveis pela área
de tecnologia da Confederação, com sede
em Florianópolis, esses são os primeiros
serviços liberados, e em breve outras soluções estarão disponíveis como transferências nanceiras, gerando a maior comodidade
e segurança dos cooperados.
A nova ferramenta com informações em tempo real irá facilitar o dia a dia
dos cooperados e para iniciar o uso da
Internet Banking basta acessar com sua
senha da conta corrente ou ir à Cooperativa
e cadastrar a senha da conta corrente para
utilização.

Com o Internet Banking os
cooperados poderão realizar atividades
diversas com conexão via desktop,
smartphone e tablet.

bém é um produto que permite autonomia
do cooperado na escolha da forma de pagamento do empréstimo que tem um bom
prazo de carência.
Hoje já são mais de sete mil cooperados com contratos aprovados, disponíveis
para utilização, que somam o montante de
R$ 55 milhões. O valor máximo de crédito
concedido para o associado é de R$ 25 mil.
Para conhecer mais sobre o CredFácil procure a Cooperativa Cresol mais
próxima.

Cresol Consórcios
A melhor opção para aquisição de bens

O

consórcio é uma modalidade
para aquisição de bens que está
crescendo entre os brasileiros,
pois é muito mais econômico do que as
demais linhas e, ainda, dá liberdade de escolha para o participante.
O Cresol Consórcios, lançado
recentemente, foi preparado para quem
deseja adquirir um bem ou serviço de forma
planejada. Segundo o Coordenador
Comercial da Central Cresol Baser, Luiz
Cezar Wesselovicz, o Cresol Consórcios
conta com as melhores taxas de administração, com juros zero e longos prazos para
pagar. As cotas partem de R$ 7 mil e podem
chegar a R$ 450 mil. Após apenas cinco
meses do lançamento, o produto movimentou cerca de R$ 10 milhões em mais de 200

cotas vendidas.
“O cooperado pode adquirir
motos, automóveis, equipamentos agrícolas, tratores, colheitadeiras, imóveis, chácaras e, ainda, realizar uma cirurgia plástica ou
programar uma viagem de férias. São muitas opções disponíveis”, informou Luiz.
A agilidade no fechamento de
grupos, na realização de assembleias e principalmente a contemplação de cotas de muitos
cooperados, demonstra que o Cresol Consórcios iniciou as operações com o pé direito.
Além disso, o produto teve adesão em todos
os estados onde o Sistema Cresol atua.
Adquirindo o Cresol Consórcios
você pode planejar o seu futuro e concretizar o seu sonho de ter um carro ou qualquer
outro bem.

O cooperado pode adquirir motos,
automóveis, equipamentos agrícolas,
tratores, colheitadeiras, imóveis, chácaras
e, ainda, realizar uma cirurgia plástica
ou programar uma viagem de férias.
São muitas opções disponíveis.
Luiz Cezar Wesselovicz

Cresol Baser realiza piloto de
operações de TED na Cooperativa

A

TED é uma das formas de realizar
uma transferência entre contas de
instituições nanceiras (cooperativas ou bancos) diferentes. Quando a operação é entre contas da mesma instituição,
normalmente ela é gratuita e feita imediatamente, no próprio sistema da instituição.
TED signi ca Transferência
Eletrônica Disponível. Desde julho de
2015, o valor mínimo para a realização
dessa operação passou a ser de R$ 250,00
(ele já foi de R$ 750,00 e R$ 500,00).
O mês de maio marcou o início
de um novo ciclo para as cooperativas liadas a Confesol, após um processo amplo de
construção coletiva, foi possível a realização
das primeiras operações de TED, utilizando
o número de compensação próprio do cooperativismo. O teste do piloto da implantação foi realizado na Cooperativa Cresol de
Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná, onde
a operação foi concluída com êxito.
Esse importante passo permite
maior autonomia às Cooperativas com
oportunidades de operar junto ao mercado
nanceiro a partir de conta de liquidação do
próprio sistema de cooperativas solidárias, a
partir da Confesol.
“Com os processos de automação
invadindo o mercado nanceiro, a Cresol
está cada vez mais atenta as demandas do
Sistema onde a operacionalização da TED é
uma das conquistas que teremos no decorrer deste ano, ganhamos muito em comodi-

Presença em
grandes eventos
garante visibilidade
da Marca Cresol

A operação piloto foi realizada na Cooperativa Cresol de Francisco Beltrão

dade e segurança para os nossos cooperados
com a implantação de tecnologias essenciais
para acompanharmos o mercado e crescermos junto com ele”, destaca o Conselheiro
vice-presidente, Luiz Ademar Panzer.

Com os processos de automação
invadindo o mercado ﬁnanceiro, a Cresol
está cada vez mais atenta as demandas
do Sistema onde a operacionalização da
TED é uma das conquistas que teremos
no decorrer deste ano.
Luiz Ademar Panzer.

A escolha da Cresol de Francisco
Beltrão para o piloto foi realizada pelo porte
da Unidade e aproximação geográ ca da
Central Cresol Baser, onde o seu Conselheiro Presidente, Diomar Godinho, destaca o
processo de implantação da TED, “estamos
cada vez mais apresentando soluções importantes para facilitar o dia a dia do nosso
sócio, a TED vem contribuir para esse avanço tecnológico, e a Cooperativa está preparada para atender cada vez mais e melhor,
sempre com novas soluções, evoluindo
junto com o cooperado”, comenta.
Segundo o responsável pelo projeto, colaborador da Confesol, Claiquer
Carniero, o apoio obtido da Cresol Baser e
principalmente da Cresol Francisco Beltrão, permitiu promover as validações na-

is, abrindo caminho para as demais cooperativas dos sistemas Cresol e Ascoob, liadas
a Confesol. “Além da TED, serão implementados gradativamente os demais serviços, tais como cobrança de títulos, compensação de cheques e movimentação de numerário, tudo diretamente no mercado nanceiro sem a necessidade de uma instituição
intermediadora, resultando em maior autonomia e signi cativa redução nos custos
dessas operações, economia que retorna ao
associado", naliza Carneiro.
A implantação da TED se dará de
forma gradativa em todas as Cooperativas
da Confesol, que ao todo somam mais de
500 agências e em torno de 430 mil cooperados. Para mais informações converse com
seu gerente em uma Unidade Cresol.

Cresol na Expobel 2016
A
passagem da Cresol, patrocinadora
máster da maior feira multissetorial do
Sudoeste do Paraná e uma das maiores do
País, foi marcada por bons negócios e grandes atrações. A Cresol investiu em um
moderno estande que cou localizando
dentro do Centro de Eventos do Parque
Jayme Canet Junior, onde durante os 10 dias
da feira visitantes e cooperados foram recepcionados por colaboradores do Sistema e por

Buscando maior visibilidade
da marca e a geração de novos
negócios, a Cresol Baser esteve
presente, somente no primeiro
semestre deste ano, em diversas
Feiras e Exposições nos estados
onde o Sistema está inserido.
Para o Conselheiro
Presidente da Central Cresol
Baser, Alzimiro Thomé, é
sempre importante apoiar
essas iniciativas que
promovem o
desenvolvimento.
“Buscamos apoiar esses
eventos que são muito
importantes para o
desenvolvimento
econômico das regiões
onde eles acontecem.
Queremos dar mais
visibilidade para a
Cresol e
impulsionar o
cooperativismo”,
destacou Thomé.

um delicioso café. No estande os visitantes
puderam conhecer e tirar dúvidas em relação aos produtos e serviços da Cooperativa.
Quem também marcou presença
na feira com muita simpatia e beleza foi a
modelo e apresentadora Renata Fan, que
comanda o programa Jogo Aberto, da TV
Bandeirantes, ela esteve recebendo o público da 27ª Expobel para fotos e autógrafos no
estande da Cresol.

Cooperado,
você faz parte do maior
Sistema de Cooperativas de
Crédito Solidário do Brasil
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Com certeza uma das principais atrações da Expobel 2016, o “Drink
nas Estrelas” foi a maior novidade trazida pela Cresol para o evento. O bar
suspenso por um guindaste a 43 metros de altura movimentou os
visitantes, recebendo, diariamente, cerca de 800 participantes.
No “Drink”, 16 visitantes que ﬁcavam presos por um cinto de
segurança na estrutura do bar puderam escolher seus drinks compostos
por bebidas não alcoólicas e contemplar a vista do Parque e de diversos
pontos da cidade.
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