Seleção Brasileira de Futsal em Francisco Beltrão
O

município de Francisco Beltrão, no
Paraná, recebeu a Seleção Brasileira
de Futsal que fez sua pré-temporada antes
do Mundial na cidade, onde também
disputou um amistoso com a equipe de
Ilhas Salomão e participou de um almoço
de confraternização com os diretores da
Cresol.
A Cresol é patrocinadora master do
Cresol Marreco Futsal, equipe que disputa a Série Ouro do Paranaense e a Liga
Nacional de Futsal (LNF), além de patrocinar a exposição da marca em quadra em
nível nacional e mundial.
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Cooperado, você faz parte do maior Sistema
de Cooperativas de Crédito Solidário do Brasil
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Cresol e BNDES visitam

propriedades no Sudoeste do Paraná

Microcrédito Produtivo e Orientado
T

ambém na região Sudoeste, representantes da Área Agropecuária e de Inclusão Social do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
visitaram microempreendedores rurais,
tomadores de microcrédito nas Cooperativas
liadas ao Sistema Cresol, com objetivo de
veri car a operacionalização do recurso e a
aplicabilidade, as visitas a microempreendedores foram realizadas nos municípios de
Enéas Marques e Dois Vizinhos.
Em uma entrevista conduzida pelos
representantes do BNDES, os microempreendedores tiveram a oportunidade de apresentar seus projetos e o uso que zeram dos
recursos repassados pelas Cooperativas, destacando suas propriedades e os bens, objetos
dos nanciamentos de microcrédito. Também foi solicitado aos microempreendedores
algumas informações, como de que forma os
agricultores chegaram até a Cresol e há quanto tempo os bene ciários eram associados da
cooperativa; se os créditos da Cresol bene ciaram o desenvolvimento da propriedade; quantos nanciamento tinham realizado na Coo-

perativa e quantas operações de microcrédito.
“É nítida a alegria dos produtores em
apresentar a realização de seus desejos, e perceber o quanto os projetos nalizados melhoraram e facilitaram o trabalho no campo”,
destacou José Padilha, analista da Carteira de
Crédito, que acompanhou as visitas aos
microempreendedores rurais.
A cooperada Amélia Angelina Vodzicki, da Cresol Dois Vizinhos, foi uma das
microempreendedoras que recebeu a visita
do BNDES. Ela destacou a importância que
a Cresol teve para o aumento da renda da
família, visto que precisou fazer adaptações
em sua residência, como a ampliação e construção de uma cozinha para pani cação,
uma adequação necessária e solicitada pela
vigilância sanitária.
A visita do BNDES teve como objetivo acompanhar o projeto com ênfase na
aplicação de recursos, principalmente em
operações de microcrédito destinadas a
atender bene ciário do Pronaf B e Pronaf
Investimento para operações com valores
inferiores a R$ 10 mil.

O Microcrédito Produtivo e Orientado bene ciou famílias no município de Enéas Marques.

Parceria com o BNDES
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 que buscam, além da utilização
do crédito para o custeio da safra, a ampliação da área plantada e a utilização de tecnologias que asseguram o aumento da produção e da produtividade dos mais variados
alimentos.
De acordo com o Assessor Institucional da Central Cresol Baser, Adriano
Michelon, o BNDES é um parceiro estratégico da Cresol, pois permite que os repasses
de crédito transformem a realidade da agricultura familiar, através das oportunidades,
do desenvolvimento das propriedades e da
melhor qualidade de vida dos agricultores.

Unidade Produtiva da família Luckmann, em Marmeleiro, se destaca pela organização nas quatro atividades que exerce.

A

cresol e o Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) visitaram uma
propriedade referência no município de
Marmeleiro, Sudoeste do Paraná. A unidade produtiva da família Luckmann exerce
quatro atividades – produção leiteira, agroindústria de pani cação, horticultura e
produção de grãos – e quem administra a
propriedade é a segunda geração da família,
a lha dos agricultores Lauro e Nilse, Greice
Luckmann, que tem o apoio do esposo Vanderlei Lamera.
A família é sócia da Cresol Marmeleiro há mais de 16 anos e desde então utiliza o
crédito da cooperativa, concedido por meio
do BNDES, para aquisição de vários equipamentos que auxiliam no desenvolvimento das atividades diárias da propriedade.
“Foi com a ajuda que tivemos da
Cresol que conseguimos conquistar muito
do que temos hoje”, disse Greice que recentemente formalizou um novo espaço para
sua agroindústria de pani cação e biscoitos,
com o crédito do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf Mulher). Além do espaço, Greice
também nanciou a maior parte dos equipamentos que utiliza para a fabricação dos
pães.
Além do crédito, a Cresol também
auxilia a família com a consultoria do Técnico da Sudotec de Marmeleiro, Rodrigo
Prestes de Oliveira, que acompanha as atividades de produção na unidade. O técnico
desenvolve o projeto agrícola direto da propriedade através do aplicativo SICMOB,
que permite mapear a unidade de produção
e possibilita o desenvolvimento de um

inventário dos bens do agricultor.
Para o Diretor Financeiro da Central
Cresol Baser, Edson Vieira, a unidade produtiva da família Luckmann é um exemplo
da importância da agricultura familiar para
o abastecimento da cesta básica dos brasileiros. “Veri camos a diversidade de culturas
que são produzidos na propriedade, e essa é
uma realidade da agricultura familiar brasileira. A família Luckmann está de parabéns
pela maneira que conduz sua unidade produtiva”, destacou Vieira.

Veri camos a diversidade de culturas
que são produzidos nas propriedades,
e essa é uma realidade da agricultura
familiar brasileira.
Edson Vieira

O BNDES é um
parceiro estratégico
da Cresol, pois
permite que os
repasses de crédito
transformem a
realidade da
agricultura familiar,
através das
oportunidades, do
desenvolvimento das
propriedades e da
melhor qualidade de
vida dos agricultores.

Família utilizou recurso do microcrédito para formalizar campo de pastagens para o gado leiteiro.

Operações de Pronaf
Safra 2016/2017
N

esta safra a agricultura familiar tem disponível por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf ) crédito mais barato para a produção de alimentos que
fazem parte da cesta básica dos brasileiros.
Em 78 dias operando o crédito, até o nal do mês de setembro, as cooperativas Cresol liberaram aproximadamente R$ 241 milhões em 10.376 contratos de Pronaf, sendo R$ 216 de Custeio
(9.818 contratos) e R$ 25 milhões de Investimento (554 contratos). De acordo com o departamento
da Carteira de Crédito da Central Cresol Baser, para os próximos dias serão nalizados cerca 780
contatos para a liberação de mais R$ 35 milhões em Pronaf, e até o nal do ano safra será liberado
aproximadamente R$ 1 bilhão para os agricultores familiares cooperados do Sistema Cresol.

Foi com a ajuda que tivemos da
Cresol que conseguimos conquistar
muito do que temos hoje.
Greice Luckmann.

R$

1 Bilhão

Liberados até o ﬁnal do Ano Safra para
os Agricultores Familiares da Cresol

Com o Pronaf Mulher, Greice Luckmann formalizou um novo espaço para sua agroindústria de pani cação e biscoitos.
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Diretores aprovam a mudança da Confesol
para Cresol Confederação

D

urante a reunião mensal em
junho deste ano, em Chapecó,
Santa Catarina, os diretores e
assessores da Confederação das Cooperativas Centrais de Crédito Rural com Interação Solidária deram um passo que marcou
mais uma etapa na construção da caminhada do cooperativismo, a aprovação da
mudança do nome Confesol para Cresol
Confederação.
A nova nomenclatura se deu após discussões
entre as Centrais de Crédito que compõem
a Confederação, onde os Sistemas Cresol
juntos, Cresol Baser, Cresol Central e Cresol Sicoper, representam mais de 97% da
Confederação.
A Confederação conta hoje com quatro
Centrais de Crédito Solidário no Brasil. Ela
também é responsável por desenvolver e
gerir a tecnologia necessária para o bom
andamento das Centrais, além de aperfeiçoar o desenvolvimento de produtos e serviços
gerando ganhos de escala.
Para os diretores da Confederação, este é um
avanço importante no fortalecimento do
cooperativismo. A marca Cresol tem uma
história de mais de 20 anos, e com três centrais representativas na Confederação, onde
a discussão bem como a mudança foi fundamental para os próximos passos na consolidação e nos avanços do cooperativismo de
crédito solidário.
A partir da mudança do nome, muitas novidades e avanços estão sendo organizados e
programados para os próximos meses, onde
de forma gradativa as ações serão adequadas
à nova realidade da Confederação.

A Cresol Confederação está investindo
ainda mais em parcerias para ampliar seus
produtos e serviços, com tecnologias e inovações que o mercado nanceiro exige,
atendendo cada vez mais as necessidades
dos sócios.

O

Sistema Crehnor de Cooperativas
de Crédito comemorou 20 anos de
história e a consolidação de uma
cooperativa que mudou a vida de milhares de
famílias agricultoras por meio da inclusão
social dos associados, do acesso ao crédito e a
serviços com menores custos, contribuindo
para o desenvolvimento sustentável e sociocultural da região de atuação.
As atividades comemorativas iniciaram com painéis coordenados pelo presidente da Crehnor, Valdemar Alves de Oliveira.
O primeiro painel foi ministrado pelo diretor
executivo do Fundo Garantidor de Cooperativas de Crédito (FGCoop), Lúcio César
Faria, que abordou os avanços do fundo. O
segundo painel falou sobre políticas públicas
para o desenvolvimento local e regional e foi
desenvolvido pelo assessor especial da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Osmar Redin, e o terceiro e último
painel trouxe a evolução da Agricultura Familiar e do Crédito Rural Solidário nos últimos
20 anos e foi apresentado pelo Assessor Institucional do Sistema Cresol Baser e também
diretor nanceiro da Confederação Cresol e
conselheiro do FGCoop, Adriano Michelon.
Após as apresentações dos painéis
foi aberto o momento de perguntas, onde os
associados da Crehnor puderam tirar suas
dúvidas quanto aos assuntos tratados e também sobre a liação do sistema à Cresol.
Painelistas destacaram evolução da Agricultura Familiar e do Crédito Rural, Políticas Públicas, e o Fundo Garantidor das Cooperativas de Crédito (FGCoop).

Comemorações
N

Conselho Administrativo da Cresol Confederação que conta com quatro Centrais de Crédito.
Conselho Administrativo da Cresol Confederação que conta com quatro Centrais de Crédito.

Crehnor comemora 20 anos e oﬁcializa
união ao Sistema

o nal da tarde foi composta a mesa
de honra para início das comemorações. Estiveram presentes na solenidade o
Conselheiro Presidente da Central Cresol
Baser, Alzimiro omé, o an trião do
evento e presidente da Crehnor, Valdemar
Alves de Oliveira, o presidente da Confederação Cresol, Cledir Assisio Magri, além de
autoridades locais, deputados, presidentes e
diretores das cooperativas Cresol e Crehnor
e de Bases Regionais.
Na abertura da cerimônia foi feita
uma homenagem a Valdemiro Krush, um
dos grandes precursores e idealizadores do
cooperativismo de crédito solidário que
faleceu em julho deste ano. Também foi

apresentado um vídeo sobre a história da
Crehnor ao longo dos seus 20 anos e entregue troféus para os sócios fundadores do
Sistema.
Após discursos emocionantes de
pessoas que viveram a trajetória do sistema,
foi apresentado o vídeo que representa a
união da Crehnor e da Cresol, que somam
seus 20 anos de cooperativismo e de contribuição para uma agricultura justa e sustentável.
De acordo com o Conselheiro Presidente da Central Cresol Baser, Alzimiro
omé, o Sistema Cresol hoje forma o
maior Sistema de Cooperativas de Crédito
Rural Solidário do Brasil. “Agora com certe-

za somos mais fortes e continuaremos
seguindo com a nossa missão de oportunizar acesso ao crédito para agricultores familiares, proporcionando uma vida digna e
trazendo ainda mais benefícios e desenvolvimento para as regiões onde estamos inseridos. Quero parabenizar o Valdemar, os
fundadores desse sistema, diretores, colaboradores e os cooperados pelo esforço e dedicação que tiveram no desenvolvimento de
um excelente trabalho que sempre buscou o
bem comum dos nossos agricultores”, destacou omé durante o evento.
O presidente da Crehnor, Valdemar
Alves de Oliveira, realizou o discurso de
encerramento destacando os momentos de

di culdades e de superação pelos quais o
sistema passou. “Ao longo desses 20 anos de
história tivemos muitas conquistas, evoluímos enquanto sistema e realizamos sonhos
de muitos agricultores e assentados da reforma agrária. Hoje fazendo parte do Sistema
Cresol Baser vamos crescer ainda mais e
continuar com nosso trabalho, trazendo
mais produtos e serviços aos nossos cooperados. Agradeço a todos que colaboraram
para a evolução desse sistema, a Cresol Baser
por nos acolher e aos nossos associados que
sempre con aram no trabalho que desenvolvemos. Agora inicia uma nova fase que,
com certeza, terá vida longa”, nalizou
Valdemar

Conselheiro Presidente do Sistema Cresol Baser, Alzimiro omé,
e Valdemar Alves de Oliveira, do Sistema Crehnor,
o cializaram união durante as comemorações.

Cresol Baser
Agora com certeza somos mais
fortes e continuaremos seguindo
com a nossa missão de oportunizar
acesso ao crédito para agricultores
familiares, proporcionando uma
vida digna e trazendo ainda mais
benefícios e desenvolvimento para
as regiões onde estamos inseridos.
Alzimiro omé.
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Discursos emocionantes sobre o Sistema Crehnor e o cooperativismo de crédito marcaram o dia de comemorações.
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Parceria
Cresol e BNDES
fortalece a
Agricultura
Familiar na
Zona da
Mata mineira
“É por meio das parcerias que conseguimos chegar mais perto de quem mais
precisa”, essa foi a aﬁrmação do Conselheiro Presidente da Cresol Baser,
Alzimiro Thomé, referindo-se ao Projeto de Expansão do Cooperativismo
Solidário, uma parceria da Cresol com o Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES, que por meio do crédito está mudando a vida e
a realidade de muitas famílias nos territórios da cidadania.

O

primeiro projeto que consolidou
essa parceria teve sua assinatura
em dezembro de 2012, iniciando
a expansão para 25 unidades em cinco estados, Minas Gerais, Espírito Santo, São
Paulo, Paraná e Rondônia. O projeto disponibiliza recursos para a inclusão produtiva
das mulheres e jovens e, portanto, contribui
para manter as famílias na agricultura, bem
como a inclusão nanceira dos agricultores
que se enquadram no Pronaf B.
Hoje já podemos ver essa parceira
colher bons frutos. Com a consolidação de
um segundo projeto abrangendo o estado
do Rio de Janeiro e também observando o
crescimento e desenvolvimento dos agricultores bene ciados com o crédito solidário nas diferentes regiões que abrangem o
projeto.
A nossa visita foi na Zona da Mata
mineira onde quatro unidades fazem parte
do Projeto de Expansão do Cooperativismo, atendendo juntas a mais de 10 mil
famílias cooperadas. Uma região que foi
berço da extração do ouro e também do seu
declínio, e o povoamento foi fortemente
impulsionado ao longo dos anos pela
expansão da lavoura cafeeira.
Contudo, a Zona da Mata mineira,
devido a vários fatores teve ao longo dos
anos um baixo desempenho econômico de
grande parte dos municípios, onde com

essa realidade a situação da região cou
entre as mais pobres do Estado, como era o
caso das Mesorregiões do Jequitinhonha e
Mucuri.
Diante dessa realidade a parceria
Cresol e BNDES, que tem a missão de aproximar dessas famílias um incentivo para
continuar na agricultura e acreditar no
potencial da região, foi fundamental. E
para isso as unidades foram estruturadas
atendendo as necessidades de cada sócio.
Muitas dessas famílias bene ciadas
hoje estruturaram suas propriedades e estão
plantando e comercializando sua produção. Investindo não apenas no café, carro
chefe de toda a região, mas também diversicando para que possam ter ainda mais
possibilidades de renda e desenvolvimento.
Um desses sócios é seu Ediomar
Seabra, conhecido como Cacá, morador de
Eugenópolis, que além da lavoura de café,
também tem orgulho de mostrar para nós a
sua casa, e a sua plantação de hortaliças,
tudo de maneira orgânica, como ele bem
lembrou. “Permanecer no campo produzindo alimento de qualidade é o que me
motiva a cada dia, eu acredito no trabalho e
na importância do trabalhador do campo, e
co feliz que cooperativas como a Cresol
tenham vindo para essa região com o objetivo de nos ajudar na nossa missão”, disse
seu Cacá.

Marcileia Teixeira de Oliveira, cooperado Cresol.

Visitamos também a propriedade de
um jovem agricultor, o sócio da Cresol em
Miradouro, Honório Eugênio de Matos,
que está feliz com seu investimento em
cabras, e o comércio do leite é garantido.
“Tudo começou com a necessidade da
minha lha que tem intolerância a outros
leites, e com recursos z disso uma fonte de
renda”, comentou Honório.
Visitamos ainda outras experiências,
como a do seu Gelcemar Sales Seabra na
Comunidade do Alto Catuné em Tombos,
que tem em sua propriedade mais de 50
diferentes tipos de produção que vão desde o
café, a frangos, verduras e frutas, tudo feito
por ele e pela mulher de maneira orgânica e
comercializado de casa em casa.
Em Tombos visitamos o bene ciamento do Café Tombense, uma agroindústria com investimentos do Projeto, a produção utilizada é o café produzido por agricultores familiares como seu Gelcemar, em uma
parceria em que todos ganham e a marca do
Café está cada vez ampliando mercado com
força e visibilidade.
Outro investimento coletivo nanciado pelo Projeto foi um trator no município
de Fervedouro, que está ajudando a muitos
agricultores, facilitando o trabalho com a
terra de uma forma rápida e barata.
E para nalizar as muitas histórias

dessa parceria na região mineira, conhecemos um jovem casal da Comunidade do Baú
em Araponga, onde fomos recebidos com o
tradicional cafezinho e boas histórias de
quem acredita na força do seu trabalho. “Começamos pequenos, mas esse é o nosso sustento e também o de muitas famílias, se não
fosse esse recurso não teríamos condições de
investir e car na propriedade, aos poucos
vamos crescendo e aumentando a produção,
e certos da ajuda da Cresol para construirmos esse nosso sonho”, lembrou Marcileia
Teixeira de Oliveira, sócia da Cooperativa.
“Para a Cresol experiências como
essas são a grande razão do Projeto com um
Banco de grande visibilidade, mas que também tem essa preocupação com os pequenos, e certos dessa duradoura parceira Cresol/BNDES estamos rmes em cada passo
que damos na expansão do crédito solidário,
atendendo cada vez mais e mais famílias”, diz
omé.
Tem um ditado que move o cooperativismo que diz: “Sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe”. Essas e
outras experiências reforçam e ilustram
ainda mais a importância de trabalharmos o
crédito de maneira próxima aos agricultores,
transformando vidas e ajudando a realizar os
sonhos de muitas famílias, onde Juntos
Somos Fortes!

“Permanecer no campo produzindo
alimento de qualidade é o que me motiva
a cada dia, eu acredito no trabalho e na
importância do trabalhador do campo,
e co feliz que cooperativas como a Cresol
tenham vindo para essa região com o
objetivo de nos ajudar na nossa missão.”
Ediomar Seabra, Cooperado Cresol

O cooperado Cresol, seu Cacá, diversi cou a produção na sua propriedade.
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Começamos pequenos, mas esse
é o nosso sustento e também o de
muitas famílias, se não fosse esse
recurso não teríamos condições
de investir e car na propriedade,
aos poucos vamos crescendo e
aumentando a produção, e
certos da ajuda da Cresol para
construirmos esse nosso sonho.

Por meio do projeto de expansão, foram nanciados investimentos coletivos que bene ciam muitos agricultores familiares.
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Cresol desenvolve programas
com foco na Educação Financeira

S

eguindo os Princípios cooperativistas, o Sistema Cresol tem desenvolvido ações de Educação Financeira
com seus cooperados, fortalecendo a compreensão sobre a importância do acesso
aos serviços nanceiros e a administração
deste recurso de forma consciente, proporcionando benefícios a sua família,
comunidade e à sociedade.
As Cooperativas Cresol realizam
encontros com os cooperados em suas
comunidades e desenvolvem atividades
práticas de cooperação, valores, economia e sustentabilidade, com o objetivo de
estimular a responsabilidade social e o
trabalho coletivo.
De acordo com o Instituto de Formação do Cooperativismo de Crédito
Solidário (Infocos), destacam-se nesse
processo as capacitações para os bene ciários do crédito, ligados a projetos de interesse social na parceria entre Cresol e
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES. Também
são desenvolvidos programas estratégicos
com os Agentes Comunitários de Desenvolvimento, ações com mulheres e jovens
no Programa de Gênero e Geração, além
da parceria com as Casas Familiares Rurais ou Escolas Famílias Agrícolas.
Segundo o Coordenador de Formação da Cresol Baser, José Carlos Vandresen, a temática da Educação Financeira e do Cooperativismo é desenvolvida
pelas Cooperativas do Sistema Cresol em
parceria com as Escolas Municipais por
meio do Programa Um Olhar para o Futuro, direcionado crianças do quarto e quinto ano ou turmas multisseriadas do Ensino Fundamental.

“Todos os projetos e ações são
amplamente trabalhados com o apoio
didático e pedagógico da equipe do Instituto Infocos, vinculado ao Sistema Cresol, que tem a responsabilidade de desenvolver, assessorar e acompanhar os processos de formação executados pelos postos de atendimento, cooperativas singulares, Bases Regionais e Central Cresol
Baser, diretamente com associados, colaboradores e conselheiros”, explicou Vandresen.
Com o programa, a Cresol auxilia
os cooperados e demais públicos a tomarem decisões que contribuem na gestão de
suas nanças pessoais, familiar e comunitárias. É uma questão de qualidade de
vida, planejamento e estabelecimento de
metas e objetivos.
A Cresol quer contribuir no debate
sobre o consumo consciente que faz parte
e amplia este conceito ao incorporar as
escolhas de consumo, considerações sociais e ambientais, como modo de produção, quantidade e qualidade de matériasprimas, e outros aspectos relevantes para o
meio ambiente e para a sociedade.
“Na Cresol, os associados se unem
com o objetivo de buscar soluções para
suas necessidades econômicas e sociais. A
informação repassada na cooperativa
durante o atendimento ou os encontros
de formação têm a nalidade de promover
a Educação Financeira e contribuir para o
fortalecimento da cidadania, por meio da
conscientização e formação de hábitos
que proporcionam aos associados um
estilo de vida consciente e sustentável”,
destacou o Conselheiro Presidente da
Central Cresol Baser, Alzimiro omé.

Compromisso com as gerações futuras

A

Cresol mantém a preocupação
constante em contribuir para que
as futuras gerações despertem para
a importância e a conscientização de agir
em cooperação, e façam do cooperativismo um modelo justo e sustentável de organização social. Por isso, aliou com o tema
da Formação Cooperativista à Educação
Financeira e desde 2012 trabalha em parceria com as instituições de educação nos
municípios o programa Um Olhar para o
Futuro.
Conforme José Vandresen, Coor-

denador de Formação, o programa é
desenvolvido pelas Cooperativas Cresol
com o auxílio de seus Conselheiros, Colaboradores e Cooperados que lecionam
sobre Educação Financeira para as crianças matriculadas nas Escolas do Ensino
Fundamental - 4º e 5º anos. Nesta perspectiva, buscam contemplar conteúdos de
maneira político-pedagógica e recreativa,
estimulando as práticas cooperativistas. O
conhecimento sobre os aspectos básicos
do uso e do controle do dinheiro e a elaboração de projetos a curto, médio e longo

prazo está ligada ao entendimento da Cooperação, da Ecologia e da Solidariedade Responsabilidade Social.
“As crianças aprendem sobre o uso
do dinheiro e fortalecem o entendimento
de como são gerados os recursos nanceiros da família, a dinâmica de geração de
recursos, os conceitos de disciplina e poupança, além de práticas de participação
social e cidadã que proporciona aos educandos uma compreensão crítica do ambiente local para desenvolverem atitudes
que lhes permitam adotar uma posição

consciente e participativa”, sublinhou o
coordenador.
Com essas ações a Cresol a rma seu
papel enquanto instituição nanceira
cooperativa, com responsabilidade econômica e estratégica para o desenvolvimento
local e regional em suas regiões de atuação,
tendo nos trabalhos sociais uma inteira
integração a organização comunitária, a
preservação ambiental, o cuidado do espaço familiar e estando aberta para parcerias
que promovam seus cooperados e suas
comunidades, municípios e regiões.

No programa
Um Olhar Para o Futuro
as crianças aprendem
sobre o uso do dinheiro e
fortalecem o entendimento
de como são gerados
os recursos nanceiros
da família.
José Vandresen

Chegou o

CresolCard

é débito,
é crédito,

Na Cresol, os
associados se
unem com o
objetivo de
buscar soluções
para suas
necessidades
econômicas
e sociais
Alzimiro omé
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Programa de
Capitalização da Cresol

Presença em grandes eventos
garante visibilidade da Marca Cresol

O SolCap é o Programa de Capitalização da Cresol que tem como objetivo assegurar o futuro do cooperado da Cresol e de contribuir
com a sustentabilidade da cooperativa. Com o programa o associado tem muito benefícios, como a ampliação do limite de crédito,
a realização de previdência na Cooperativa, boniﬁcação no pacote de serviços e muitas outras vantagens, como prêmios mensais.

P

cooperados que estão garantindo um futuro
sem preocupações.
Desde 2015, diversos cooperados de
diferentes regiões onde o Sistema está inserido foram premiados com o vale-compras de
R$ 3 mil, além deles os analistas das cooperativas responsáveis pelas contas dos associados também recebem um vale-compras de
R$ 500,00.
Associado, se informe na sua cooperativa e realize o SolCap. Com ele, você
planeja um futuro sem preocupações.

25.258
R$
12milhões
Cooperados
Aderiram

Integralizados em Capital

Cresol Consórcios registra mais de

R$ 1 milhão em contemplações em seis meses

O

perando há pouco mais de seis
meses nas Cooperativas Cresol,
o Cresol Consórcio já vendeu
mais de R$ 24 milhões e contemplou de
mais de R$ 1 milhão em cotas. Até o
momento 14 cotas já foram contempladas, sendo duas de serviços, cinco de imóveis e sete de automóveis.
De acordo com o Coordenador
Comercial da Central Cresol Baser, Luiz
Cezar Wesselovicz, o produto foi preparado para quem deseja adquirir um bem ou
serviço de forma planejada. “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$ 460 mil”, explica
Luiz.
Os cooperados da Cresol podem
adquirir por meio do Consórcio motos,
equipamentos náuticos, automóveis, equipamentos agrícolas, tratores, colheitadeiras, reformas nas residências, imóveis,
chácaras, além de pacotes de viagens e
cirurgias plásticas ou estéticas.
Para quem não tem pressa, essa
também é uma maneira de poupar dinhei-

ro. “O consórcio é uma forma de fazer uma
poupança. Para pessoas que são indisciplinadas em poupar, quando você faz um
consórcio como não tem a incidência de
juros, você vai estar fazendo na verdade
uma poupança. Todo mês vai ter uma
assembleia, nessa assembleia são feitos
sorteios e lances e se você for contemplado
você retira a carta de crédito total”, a rma
Luiz.
Para o Conselheiro Presidente da
Central Cresol Baser, Alzimiro omé, o
Consórcio é uma forma de planejar o futuro e concretizar o sonho de adquirir um
bem. “Demonstramos resultados positivos em seis meses do produto Consórcio
porque ele é muito mais econômico que
muitas linhas de nanciamento e ainda, dá
liberdade de escolha para o participante”,
destaca omé.
A agilidade no fechamento de grupos, na realização de assembleias e principalmente a contemplação de cotas de muitos cooperados que somam o montante de
mais de R$ 1 milhão demonstra a seriedade com que o produto é operado nas Cooperativas Cresol.

uscando o fortalecimento da marca e
estar cada vez mais próximo aos seus
cooperados, a Cresol Confederação participou pela primeira vez da Expointer exposição internacional de animais,
máquinas, implementos e produtos agropecuários que aconteceu de 27 de agosto a
4 de setembro, no Parque de Exposições
Assis Brasil, em Esteio/RS. A 39ª Expointer é reconhecida como um dos maiores
eventos do gênero no mundo, sendo considerada a maior feira a céu aberto da América Latina e reúne as últimas novidades da
tecnologia agropecuária e agroindustrial.
O estande reuniu as três Centrais da
Cresol Confederação, uma aliança que
tem o objetivo de promover a expansão, o
fortalecimento e a gestão do Cooperativismo de Crédito Rural Solidário. A Confe-

deração é composta por quatro centrais de
crédito e está presente em 20 estados brasileiros atendendo mais de 460 mil famílias
cooperadas, oferecendo soluções nanceiras com agilidade e e ciência, promovendo o desenvolvimento regional e valorizando o cooperativismo, e esta é uma das
primeiras ações de marketing e comunicação para fortalecer essa união da Cresol
Confederação.
No estande da Cresol Confederação
foram realizados muitos negócios com
cooperados que vieram das diferentes
regiões do estado. Também foram assinados contratos entre agricultores, Cresol e o
BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) que é um parceiro essencial para o fortalecimento do
cooperativismo de crédito da Cresol.

Festa da Laranja

Feira do Melado

A

s Cooperativas Cresol da Base Fronteira
no Paraná participaram da 19º Feira do
Melado, que aconteceu de 3 a 7 de agosto no
município de Capanema.
Durante a feira, a Cresol recebeu propostas e atendeu seus cooperados em seu
estande e também trouxe para a festa o "Drink
nas Estrelas", uma das grandes atrações da
feira, onde mais uma vez a Cresol levou até o

público visitante e a seus sócios uma diversão
diferente com um drink a 43 metros de altura.
“Realizamos um intenso trabalho de
divulgação da marca e dos produtos e serviços
disponíveis ao quadro social, e o volume signicativo de negócios superou a expectativa
proposta para a feira”, destacou o gerente
regional da Cresol Base Fronteira, Velcir
Jochem.

Com o
Consórcios

é possível realizar
tudo o que você
sempre sonhou!

P

articipando da 51ª Festa da Laranja e
23ª Exponkan, feira do município de
Cerro Azul/PR, a Central Cresol Baser
também teve uma presença marcante,
proporcionando diversão aos visitantes
com a uma das maiores atrações do evento,
o “Drink nas Estrelas”.
A festa é uma das maiores e mais

tradicionais da região, recebendo todos os
anos milhares de pessoas que prestigiam as
atrações. A Capital da Tangerina, como é
chamada Cerro Azul, colhe em média por
ano em torno de 3 milhões de caixas de 22
quilos de citros, sendo considerado o
maior produtor de tangerina ponkan do
Brasil.

Festa Nacional do
Feijão Preto
Você tem um sonho?
Realize ele através da

Demonstramos resultados positivos
em seis meses do produto Consórcio
porque ele é muito mais econômico
que muitas linhas de nanciamento
e, ainda, dá liberdade de escolha
para o participante

Expointer 2016
B

Como realizar o SolCap?
ara realizar o SolCap o associado
pode de nir um valor em cota única
ou por meio da capitalização periódica, com de nições de valores e prazos
além da renovação automática, onde a cada
dez reais capitalizados no programa dá direito a um cupom e cada número concorre ao
prêmio mensal de R$ 3 mil.
De acordo com o coordenador
comercial da Central Cresol Baser, Edenilson Giachini, o SolCap já soma mais de R$
12 milhões em integralizações, e são 25.258

No segundo semestre deste ano, o Sistema Cresol Baser participou de muitas Feiras e Exposições. A passagem da Cresol pelos eventos
busca o desenvolvimento econômico das regiões e a visibilidade da marca.

Cresol Consórcios!
Os Consórcios da Cresol
possibilitam a realização dos
seus sonhos e de sua família com
tranquilidade e muita economia.
Nós temos as melhores taxas
administrativas, juros zero
e prazo longo para quitar.
Você não precisa ser sócio da
Cresol, basta ir até uma unidade
de atendimento e fazer o seu.

O

Sistema Cresol Baser esteve presente
em mais uma grande exposição no
estado do Paraná. De 11 a 14 de agosto a
cooperativa participou da VII Festa Nacional do Feijão Preto (Fenafep) no município
de Prudentópolis.
A festa tem como principal missão a
promoção e valorização da agricultura familiar, agroindústria e gastronomia local, e a
cada ano cresce em estrutura, atrativos,
negócios e exposições. Com um moderno
estande a Cresol levou um ambiente famili-

ar aos cooperados e demais visitantes que
passaram pela feira.
O Conselheiro Presidente da Cresol
Prudentópolis, Pedro Perehouski Filho,
destacou os elogios que a Cresol recebeu
pela receptividade no estande e a atração
“Drink nas Estrelas”. “Com certeza o destaque da festa foi o “Drink”, estrutura disponibilizada pela Cresol que destacou a nossa
marca e possibilitou que o público contemplasse toda a estrutura da feira no centro de
eventos”, disse.

Alzimiro omé
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