Cresol completa 10 anos de constituição e lança selo comemorativo
O Sistema Cresol está completando 10 anos de constituição e para marcar este momento a Cresol Baser criou um selo
comemorativo que começa a ser estampado nas publicações e materiais de divulgação -

Criado instituto de
formação do
cooperativismo
Dirigentes das cooperativas
aprovam a constituição e elegem a
primeira diretoria do Instituto de
Formação do Cooperativismo
Solidário Infocos. O objetivo é
desenvolver cursos, pesquisas e
intercâmbios para funcionários,
dirigentes e associados das Cresol e
parceiros. - Página 12

Recursos próprios
movimentam
economia local
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Investimento agrega
valor à produção
Recursos do Pronaf Investimento estão viabilizando atividades como o café orgânico,
na região Centro-Norte do Paraná. Equipamento que separa grãos permite que o produto
seja vendido com selo de certificação, pelo dobro do preço. - Página 06

Dinheiro captado pelas cooperativas
permite criar produtos e prestar
serviços de acordo com as
necessidades do quadro social, como
é o caso da linha Bem-Estar
Familiar. Financiamentos com
recursos próprios já atingem R$ 24
milhões em 2005. - Página 09

Novidade
na praça
Novo talonário de
cheques da Cresol
começa a a ser usado.
A novidade está no
visual das folhas, que
trazem a marca do
Sistema, e também na
capa. A inovação
promete mais agilidade
no atendimento aos
associados. - Página 03

Pronaf atinge
R$ 100 milhões
para safra 2005-06
Montante de recursos do Pronaf para
próxima safra - em torno de R$ 83
milhões para Custeio e R$ 16,5
milhões para Investimento, já estão
garantidos. Liberação de Custeio
inicia ainda em setembro e de
Investimento em outubro. - Página 08
O associado da Cresol Marmeleiro, Lorimar Berticelli, aprovou as inovações do talonário

Cooperativas apóiam
jovens agricultores

Projeto de Habitação
completa um ano

Jovens de até 25 anos buscam
cooperativas para financiar projetos e
permanecer na propriedade. Cresol,
apostando no futuro da atividade rural,
incentiva participação de associados
nesta faixa etária. - Página 12

Agricultores falam da experiência de
viver na nova casa. Muitos já não
tinham perspectivas de permanecer no
campo quando conheceram a proposta
de financiamento de moradia através
das cooperativas - Página 10
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Editorial
Novas perspectivas para a agricultura familiar
Em 1995, quando algumas pessoas idealizavam a criação de um novo sistema
de crédito, foram criticadas por quem se dizia 'entendido' no assunto. Apesar das
dificuldades, insistiram nesta idéia e hoje o que temos é um sistema cooperativo
atuante, construído com a participação de agricultores e agricultoras e em
constante adequação para atender as demandas do quando social.
Um exemplo disso é o novo talonário de cheques, uma conquista para estes dez
anos de caminhada. A partir de agora, as cooperativas tem seu próprio talonário,
agilizando o atendimento, além de fortalecer a marca Cresol localmente.
Outro aspecto, tão importante quanto a autonomia das cooperativa, é a
independência dos agricultores na produção e comercialização. Nesse sentido, o
crédito viabilizado pelas cooperativas está possibilitando a agregação de valor aos
produtos, como no caso do café orgânico, do leite, de embutidos e tantos outros.
Além disso, o crédito aliado a tecnologias adequadas à agricultura familiar é
capaz de fazer diminuir o custo de produção e permite aos agricultores aumentar
sua margem de lucro. Para tanto, é necessário disponibilizar a eles informação
sobre as alternativas de produção e a adoção de um modelo tecnólógico compatível
com sua realidade. Indispensável também é oferecer formação que estimule a
organização social e faça os agricultores darem um passo adiante, rumo a uma
agricultura sustentável.
Nesta primeira edição do Informa$ol, um novo canal de comunicação com o
agricultor, trazemos ao leitor experiências, expectativas e projetos de associados
das regiões onde as cooperativas filiadas à Cresol Baser estão presentes. Nosso
intenção é que, através da socialização dessas experiências, seja possível
multiplicá-las, trazendo novas perspectivas para a agricultura familiar.
Boa leitura!
Carla Coloniese
Comunicação Social - Cresol Baser
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Cresol, 10 anos de história
O Sistema Cresol está completando
10 anos. Queremos compartilhar este
momento com todas as pessoas que
desempenharam papel decisivo para a
criação deste sistema de cooperativas.
Com certeza o que o Sistema Cresol é
hoje, deve-se também ao apoio das
instituições parceiras como associações, ONG's, sindicatos, e outras
organizações governamentais e nãogovernamentais.
O Sistema Cresol despertou, no
Brasil e fora dele, muitas iniciativas de
apoio, à construção do projeto
alternativo de crédito. O que iniciou
timidamente no Sudoeste do Paraná em
1995, atualmente é reconhecido até
internacionalmente por agentes como
Rabobank, da Holanda, OIT (Organização Internacional do Trabalho), e
inúmeras ONG's parceiras na Europa,
com destaque para a MISEREOR,
financiadora dos Fundo de Crédito
Rotativos - precursores do Sistema
Cresol.
Contudo, nada disso valeria a pena
se neste momento não houvesse a

satisfação e a credibilidade dos principais responsáveis do
processo, que são os
agricultores e agricultoras familiares.
O Sistema Cresol se tornou um ator
social forte, agregando atualmente
mais de 50 mil famílias, que são motivo
de ânimo, entusiasmo e satisfação para
darmos continuidade nessa construção.
Assim como nos sentimos orgulhosos por completar 10 anos, também
eles demonstram-se motivados a
contribuir com suas cooperativas,
instituições de crédito até então jamais
freqüentadas por homens e mulheres
pouco ou nada capitalizados e pouco
interessantes para a visão das
instituições financeiras convencionais.
O Sistema Cresol é reflexo da
confiança de milhares de pessoas que
acreditam ser possível construir
propostas alternativas mesmo quando
se tem apenas o sonho do amanhã.
Vanderley Ziger
Diretor - Presidente da Cresol baser
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CARTEIRA – A cada 60 dias os contadores e diretores financeiros das
Bases Regionais da Cresol Baser reúnem-se para o Fórum Financeiro. Na última
reunião, realizada no dia 25 de agosto, em Francisco Beltrão, a pauta incluiu a
reclassificação da Carteira de Crédito, além da nova sistemática de compensação. Os novos produtos também estiveram na pauta de discussões.
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Inovação

Novo cheque entra em cena
Mudanças no talão trazem autonomia para a Cresol e liberdade para cooperado
As cooperativas já estão trabalhando com o novo talonário de cheques da
Cresol, em formato renovado e com a
marca do sistema estampada nas
folhas. É uma forma de pagamento que
o cooperado pode utilizar em seus
negócios na lavoura e também no
comércio. O agricultor Lorimar João
Berticelli, associado na Cresol
Marmeleiro desde 1996, foi um dos
primeiros a retirar o talão. “Tenho
certeza de que o cheque vai facilitar o
pagamento das contas”, diz. Ele vive
no Reassentamento Itaíba há 16 anos,
onde trabalha com fumo e leite.
Sílvia Michelon, funcionária em
Marmeleiro, ressalta que a marca
Cresol remete confiança no comércio
da cidade. “O cheque representa uma
garantia para os comerciantes, porque o
índice de devoluções é baixo”.
O novo formato do talonário está de
acordo com as normas do Banco
Central e a compensação continua
sendo feita através do convênio com o
Banco do Brasil. A inovação ocorreu
para adaptar o produto à mudanças
propostas pelo Banco Central, que
regula a distribuição dos papéis de
pagamento no país.
O presidente da Cresol Baser,
Vanderley Ziger, considera que a
exigência foi revertida em uma nova
conquista para o Sistema Cresol,
justamente no momento em que
completa dez anos de criação. “Foi um
ajuste técnico e legal que permitiu à
Cresol mais autonomia perante outros
agentes e visibilidade junto ao comér-

O agricultor Lorimar Berticelli retira o talão na Cresol Marmeleiro: facilidade na hora de realizar negócios e pagar as contas

cio e à comunidade em geral. O talão
estampa a marca do Sistema Cresol, o
que remete responsabilidade, mas ao
mesmo tempo traz o reconhecimento”.
O produto traz benefícios para os
cooperados, que podem usá-lo para
pagamentos diversos, além dos
financiamentos pela cooperativa, e
assim participar da economia de sua
cidade e região. “O cheque representa

um meio de pagamento atual, e isso faz
com que ele se sinta incluído na
economia de sua comunidade”, diz
Ziger, lembrando que na Cresol não há
exigência de movimentação mínima
para aquisição de talão, como acontece
em bancos.
O sistema de compensação dos
cheques prevê a efetivação direta do
depósito na conta do associado, e em

breve serão disponibilizados também
cartões de crédito e débito, que poderão
ser utilizados em operações nos caixas
eletrônicos do Banco do Brasil e Banco
24 Horas.
Os talões antigos da Cresol podem
ser usados até o final do ano, e serão
compensados até 31 de dezembro. Após
esta data, terão que ser substituídos pelo
novo cheque.

Cresol lança selo comemorativo dos 10 anos

No mês de agosto novas cooperativas do Sistema Cresol foram
inauguradas, mas já nasceram com um
patrimônio acumulado de 10 anos. Isso

porque em 1995 agricultores e agricultoras encararam o desafio de criar um
sistema de crédito cooperativo que
estivesse adequado às suas necessidades.
O sistema está completanto 10 anos
de constituição, certamente trazendo na
bagagem conhecimentos construídos de
forma coletiva, com erros e acertos, e
por certo, muitas conquistas.
Para marcar este momento a Cresol

Baser está lançando um selo alusivo aos
10 anos que será utilizado nos materiais
de divulgação e eventos. O selo é a
imagem gráfica da campanha dos 10
anos de Cresol para salientar e marcar
mais esta importante etapa do Sistema.
O selo comemorativo foi elaborado
com o objetivo de simbolizar a solidez,
união, solidariedade e ação. O selo
mostra os principais elementos que
compõem a logomarca do Sistema

Cresol - o sol e os pinheiros, também
utilizando uma variação das cores
originais da marca Cresol, com
predominância do verde, a cor da
esperança.
O slogam utilizado no selo,
“Celebrando a Agricultura Familiar”, foi
escolhido como forma de homenagear as
centenas de agricultores e agricultoras
que contribuem na construção e
fortalecimento do Sistema Cresol.
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Conselhos

Informação é base para atuar em harmonia
Conselho Fiscal se organiza para não conflitar com a administração da cooperativa
Crítica construtiva: este é o lema do
grupo que compõe o Conselho Fiscal da
Cresol de Salto do Lontra, na região
Sudoeste. Com este conceito, Osni de
Oliveira, Neiva Andreta Batista e Divo
Cachoeira encontraram uma maneira
eficiente e ao mesmo tempo harmoniosa
de obter resultados positivos para a
cooperativa.
Apesar de se comunicarem com o
Conselho de Administração da cooperativa basicamente através de atas, os
apontamentos que eles fazem em cada
reunião visam a solução de problemas
iniciais. “Essa visão é importante, porque
elimina pequenos problemas quando eles
começam a aparecer”, comenta o
presidente da Cresol de Salto do Lontra,
Maximino Beal.
O contabilista da Base Sudoeste,
Pablo Guancino, que coordena as
reuniões trimestrais da Base, concorda.
“Mais do que fiscalizar, o Conselho Fiscal
tem um papel fundamental que é o de
prevenir possíveis desajustes que podem

Expansão
Até 2008, outras 68
cooperativas
O Plano de Expansão da Cresol
Baser prevê a criação de 68
cooperativas entre 2006 e 2008,
tendo em vista fortalecer as Bases já
existentes e a cobertura de novas
áreas, como o Norte Pioneiro, no
Paraná.
Para o próximo ano está prevista
a criação de 20 cooperativas na área
de abrangência da Cresol Baser.
Para 2007, outras 26 e 22
cooperativas em 2008.
Atualmente, estão filiadas a
Baser 59 cooperativas, que agregam
cerca de 27 mil associados.
Em todo área de abrangência do
Sistema Cresol são 101 cooperativas,
a t e n d e n d o c e rc a d e 5 5 m i l
agricultores familiares em 335
municípios.

vir a ocorrer na cooperativa futuramente”.
Guancino lembra que a verificação do
Conselho Fiscal em relação aos atos do
Conselho de Administração deve se
basear nas normas que regem o cooperativismo de crédito, “levantando os possíveis pontos de melhora”.
Maximino Beal considera que o
conselho precisa ser atuante. “Todos
temos consciência que o trabalho de
fiscalização existe para melhorar a
atuação da cooperativa como um todo”,
conclui. Nas reuniões mensais, são
verificados os registros das operações
realizadas, os gastos administrativos e
até o “spread” - valor pago à cooperativa
em função dos repasses. “Tudo deve ser
acompanhado de perto”, ressalta Osni.
As experiências de cada grupo estão
sendo levadas nos encontros a cada 90
dias, dos três núcleos microrregionais
que integram o Sudoeste. “Estamos
felizes por ver que nosso trabalho está
entre os que apresentam melhor
resultado”, comenta Neiva. Ela lembra

Neiva e Osni, do Conselho Fiscal: Harmonia com o pessoal administrativo, Adair, Maximino e Teófilo Klinczuk

que os próprios cooperados podem
levar questionamentos para serem
registrados pelo Conselho Fiscal.
“Assim, o trabalho conta com a participação de todos”.

Em todas as singulares os integrantes dos conselhos fiscais são eleitos
anualmente em Assembléia Geral
Ordinária, com um terço dos integrantes
deve ser substituído.

Novas cooperativas abrem espaço para famílias agricultoras
A Cresol Baser concretiza a estratégia de expansão para
este ano com a inauguração de sete novas singulares: três no
Paraná e quatro em Santa Catarina. A entrada de novas cooperativas na região litorânea de Santa Catarina permite a participação de agricultores familiares que desenvolvem atividades
específicas.
Em Ituporanga, por exemplo, a Cresol vai atender os
agricultores que integram a microrregião da cebola. “A região
não era assistida por nenhum trabalho cooperativo, apesar da
forte produção das famílias”, comenta a coordenadora do
Núcleo Litoral/SC, Claudirene Costa Mittelmann.
O Núcleo Litoral, que pertence à Base Meio Oeste/SC, está
se estruturando para se transformar em uma nova Base dentro
de dois meses, que será constituída pelas singulares de Luís
Alves, Ituporanga, Águas Mornas, Imariú e Blumenau. A Base
Meio-Oeste ficará com Abelardo Luz, Santiago do Sul, Xaxim e
Águas de Chapecó.
Já a cooperativa de Águas Mornas, vai atender seis municípios da Grande Florianópolis, que formam o chamado 'Cinturão
Verde', com significativa produção de hortaliças. Nesses locais,
não há acesso a crédito e em muitos casos, nem agência bancária. Na área abrangida por Imariú, as comunidades mantêm
como principal atividade a pesca artesanal de água doce, na
região de Laguna. Em Blumenau, as famílias de agricultores

Inauguração da Cresol Blumenau, no mês de agosto

têm atividades bem diversificadas, e já se organizam para
processar e vender com marca própria. “Com o ingresso da
cooperativa essas famílias terão novas perspectivas”, diz
Claudirene. A previsão é de que cada uma das novas cooperativas registre crescimento de 300 novos cooperados a cada ano.
No Paraná, foram criadas três cooperativas, em Adrianópolis e Castro, na região Centro, e em São João, no Sudoeste.
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Agentes Comunitários

Agenda

O agrômono Jair Moschen visita a propriedade do agente Lauro Blasius, que tem vários produtos na propriedade

Diversificação é principal tema
de cursos para agentes
obtido com a produção de leite de
apenas uma vaca. Os resultados foram
verificados durante visitas dos agentes
em pequenas propriedades.
A programação dos cursos para os
agentes só diminui nos meses de
outubro e novembro, período de maior
trabalho nas lavouras. Em dezembro,
um seminário vai discutir os trabalhos
que foram desenvolvidos durante o ano.
Nas reuniões mensais, os agentes
socializam o trabalho de acompanhamento em cada comunidade.
O agente Lauro Blasius, da comunidade Aliança do Oeste, que fica no
reassentamento São Francisco de
Assis, em Cascavel, aposta na
diversificação. “É importante
que as famílias rurais tenham
acesso a técnicas de cultivo e
alternativas na propriedade”,
diz. Ele mesmo dá o exemplo:
planta milho e feijão e mantém
uma parreira, tudo sem agrotóxicos, e produz peixes e leite.
Acaba de adquirir um javaporco (cruzamento de suíno
com javali), que já procriou, e
também algumas ovelhas fora
Agentes recolhem assinatura de cooperados em reunião: agilidade alguns coelhos e galinhas.

A diversificação na propriedade
pode gerar aumento de até 50% na renda
das famílias. A informação foi transmitida durante os cursos de formação dos
Agentes Comunitários de Desenvolvimento e Crédito. Os cursos darão
seqüência, em setembro, à proposta da
eficiência de gestão na propriedade
rural. “Os números mostram o desenvolvimento que ocorre quando o
agricultor evita ficar só com milho e
soja”, diz o coordenador dos cursos da
Base Oeste, Valdecir Moschen. Um
exemplo é o lucro com o milho, que
pode render cerca de R$ 800,00 por ano
em 2,4 hectares, o mesmo que pode ser
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Efeitos
Segundo o coordenador dos
cursos Valdecir Moschen, a idéia é
levar às comunidades o mesmo
trabalho que já é feito da Base para a
cooperativa. “A seqüência do
processo é levar as informações até
cada um dos sócios de modo rápido e
eficaz, e isso só pode ser feito com a
intermediação dos agentes”.
Depois de três anos de trabalho
na comunidade de Nossa Senhora da
Salete, no reassentamento Santa
Bárbara, os quatro agentes estão em
ritmo acelerado. Eles organizam
eventos de confraternização,
reuniões, transmitem avisos e
esclarecem dúvidas, além de
encaminhar propostas de todos os
cooperados para a agência. “Antes,
muitos agricultores perdiam um dia
inteiro para ir até o banco, só para
pedir informações sobre as linhas de
crédito. Agora é bem mais fácil”, diz
Valdair Sauer, agente há três anos.
Além de Sauer, Lauri de Oliveira,
Antonio Bortoluzi e Antonio
Ternoski acompanham 54 famílias
na comunidade.

Estão agendados para os meses
de setembro, outubro e
novembro cursos de formação
para os coordenadores do
Programa dos Agentes
Comunitários de
Desenvolvimento e Crédito. A
primeira etapa foi realizada em
agosto. A segunda acontecerá
em setembro, no dias 13 e 14
para coordenadores da Base
Meio-Oeste/Litoral/SC, e dias
22 e 23 para a Base Sudoeste.
Em outubro o curso será
ministrado nas Bases Centro e
Norte, nos dias 06 e 07, e na
Base Oeste nos dias 10 e 11. A
terceira etapa de formação de
Agentes em 2005 acontecerá nos
dias 20 e 21 de outubro para
coordenadores do Programa da
Base Meio-Oeste/Litoral/SC e
em novembro para as demais
Bases.

Atuação
Atualmente cerca de 1300
agricultores e agricultoras são
agentes comunitários das
Cooperativas Cresol. O
Programa começou a ser
desenvolvido no ano 2000, como
forma de envolver mais pessoas
no processo de gestão das
cooperativas. Os agentes têm um
importante papel na cooperativa
e nas comunidades onde atuam.
Uma de suas atribuições é levar
informações ao quadro social e
também trazer as demandas
para a cooperativa.

Formação
No momento, a linha de
formação dos agentes está sendo
rediscutida, a fim de atender as
expectativas dos próprios
agentes no sentido de que
possam estar melhorando o
trabalho realizado por eles junto
aos demais associados.

Participe
Se você deseja ser um agente,
procure o coordenador do
Programa na sua cooperativa
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Pronaf Investimento

Finaciamento favorece
venda de café orgânico
Com uma máquina própria
para beneficiar o café,
agricultor tira o dobro
do preço na venda
O agricultor Pedro Cheguera, que
vive em Arapuã, próximo de Ivaiporã,
está empregando todas as suas energias
no cultivo de café orgânico. Desde julho,
ele beneficia o café produzido na
propriedade de 12 hectares (cerca de
cinco hectares plantados), em uma
máquina própria.
A máquina de classificação foi
financiada pela Cresol, através da linha
Pronaf Investimento e agora, depois de
três anos com certificação de produção
orgânica, ele finalmente pode valer-se
do conceito agroecológico na hora da
venda. “Antes, a produção acabava
misturada ao café convencional, porque
a máquina de beneficiamento da
cooperativa da região tratava também o
produto cultivado com agrotóxicos, e
havia a possibilidade de conter resíduos
químicos”, explica Cheguera.
A máquina foi adquirida por R$ 15
mil, contando com as instalações. A
previsão é de que o valor financiado seja
recuperado em no máximo três anos,
contando somente o lucro com a diferença no preço do produto. Na sua última
venda de café convencional, Cheguera
recebeu R$ 222,00 a saca de 60 Kg,
enquanto o orgânico estaria valendo R$
400,00/saca. “Além do preço melhor,
não terei mais que pensar no transporte e
armazenagem necessários no beneficiamento fora da propriedade, que representam pelo menos 10% do custo”. A
máquina tem capacidade para descascar
e separar três sacas por
hora.
O café orgânico
já tem destino certo.
Através da Associação de Agricultores

O café preparado por Ionice é o mesmo que vai para
a capital, e também para os Estados Unidos

Orgânicos do Vale do Ivaí (Biovale), o
produto será enviado para uma empresa
de Varginha, Minas Gerais, que comercializa a marca Terra Verde em Curitiba
e outros estados e a marca Bom Dia, nos
Estados Unidos. “É um orgulho para a
gente”, diz a esposa de Pedro, Ionice
Aparecida. Ela é o braço direito dele:
ajuda no cultivo da terra e nos cuidados
da casa.
O secretário da Cresol Ivaiporã,
Eduardo Budacz, que acompanhou a
conquista, ressalta a valorização da
produção familiar. “É um exemplo de
que a agroecologia é um caminho
positivo para o pequeno agricultor”. Ele
lembra que Cheguera é aberto ao uso de
novas tecnologias, o que acabou
tornando a sua propriedade uma
referência, e as experiências dele, como
o sombreamento (plantio de pés de
mamona entre os pés de café para
estender o período de amadurecimento),
e o uso de estufas na secagem, estão
servindo de objeto de pesquisa para
especialistas de outros estados e até de
outros países.
A próxima meta é conseguir fazer a
torragem e moagem de café na propriedade, para agregar valor na venda direta
ao mercado - sonho que deve se concretizar já no ano que vem.

A máquina adquirida através do Pronaf Investimento
descasca e separa três sacas de café por hora

SAIBA MAIS...
Sobre o Pronaf Investimento
· O Pronaf Investimento é uma linha de crédito voltada ao pequeno agricultor, e
pode ser acessada por quem trabalha em terras próprias ou arrendadas;
· Para conseguir crédito, é necessário residir na propriedade ou perto dela, e ter
renda compatível com os diferentes grupos do Pronaf;
· Os financiamentos podem ser em valores de até R$ 6.000,00 para a categoria C,
de até R$ 18.000,00 para o D e R$ 36.000,00 no grupo E;
· O recurso do Pronaf pode ser usado para implantar ou ampliar a infra-estrutura da
propriedade;
· O período ideal para ingressar em um financiamento é em agosto, porque geralmente em setembro já começam a ser liberados os recursos eqüalizados em julho

Como obter o crédito na Cresol
· Para facilitar o procedimento, o sócio pode levar a proposta até o agente comunitário da sua comunidade;
· A proposta de crédito de investimento deve ser analisada pelo Conselho Administrativo da cooperativa;
· Após a aprovação, o sócio terá que levar à agência a chamada DAP (Declaração
de Aptidão ao Pronaf), que pode ser obtida no sindicato ou na Emater. Esse
documento já estabelece em que linha o agricultor será enquadrado;
· Quem nunca acessou o crédito precisa fazer um projeto, e quem já acessou, faz
apenas uma proposta de crédito. Essa etapa é realizada na cooperativa;
· Na fase seguinte iniciam os procedimentos normais de contratação, como
apresentação de garantias (avais ou penhor/hipoteca de bens), entrega de orçamento e da documentação (registro de terra e bens, documentos pessoais), e a
verificação de crédito, que é feita também na cooperativa (certidões negativas da
Receita Federal, Serasa, etc.)
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Mais Valor

Família dobra produção de embutidos
Pronaf Investimento contribui
para concretizar projetos e
agregar valor à produção

Alcebíades Dalsanto mostra as novas instalações do frigorífico financiado com o Pronaf Investimento

Idéias na cabeça e muito trabalho em
vista. Assim é a família de Alcebíades
Francisco Dalsanto, que vive em Xaxim,
SC. Um dos primeiros sócios da Cresol,
Dalsanto precisou aumentar a estrutura
para dar conta da demanda pelo seu
principal produto: derivados de carne de
porco. “Tive que fazer um investimento
maior do que nos anos anteriores”, diz.
Decisão tomada, ele aguarda, para setembro, um documento da Secretaria
Estadual de Agricultura para vender o seu

Preparo dos embutidos: selo vai permitir venda em todo o estado

outros cinco funcionários ajudam na
produção, que já é comercializada com a
marca Comercial Dalpe, dirigida por
Dalsanto e dois sócios.
Dalsanto lembra que um porco de
100 quilos rende 33 quilos de carne para
embutidos e 10 quilos de costela. O
salame é vendido a R$ 8,50 o quilo, o
produto light, a R$ 10,00 e o torresmo
temperado a R$ 12,00 o quilo. A previsão
é de que o valor do investimento seja
recuperado em até três anos, contando

produto em outras cidades. Antes, tinha
apenas o selo de inspeção municipal.
O investimento garantiu a construção de um novo frigorífico, com
capacidade para abater 200 porcos e 200
bois por semana. Tudo foi feito com base
em critérios de sanidade, desde a área de
refrigeração para as carnes até o sistema
de tratamento de resíduos. O trabalho vai
aumentar, mas a família não reclama. “A
produção deve dobrar em pouco tempo”,
diz a esposa Maria. O filho Tiago e

com a eliminação do custo do abate, que
era feito fora da propriedade. Para o
presidente da Cresol Xaxim, Claudino
Dalla Riva, o empreendimento contribui
com a comunidade. “O frigorífico vai
comprar suínos e gado diretamente, o que
ajuda os pequenos criadores da região”.
Na Cresol Xaxim, Dalsanto financiou R$ 8 mil para iniciar a obra, outros
R$ 48 mil do programa de crédito para
Agroindústria, pelo Banco do Brasil, e
R$ 25 mil para a parte de equipamentos.

Feira leva produtos ao consumidor da cidade
Em Xaxim, SC, a proposta de
agregar valor a produção está se fir-

mando. A Feira do Agricultor já é
conhecida da população da cidade. ``Os
produtos não páram nas gôndolas e
prateleiras, porque são preferência
dos consumidores``, conta Luiz
Coltro, que cuida das vendas.
Já são 22 fornecedores da feira,
entre eles Alcebíades Dalsanto, que
fornece os embutidos, e Rubi
Fachinetto, que produz uvas e
derivados, prin-cipalmente vinhos.
Na propriedade ele tem três hectares
de uva plantados. Por ano, são

Rubi Fachinetto faz o vinho e o barril para armazená-lo

Os agricultores mantêm uma feira própria em Xaxim

produzidos 14 mil litros da bebida.
Além do vinho, Fachinetto faz
trabalhos de marcenaria, como os
barris para armazenar a produção.
Na última safra, ele realizou um
financiamento de R$ 3 mil do
Pronaf Investimento na Cresol para
estruturar as parreiras que cultiva
com a ajuda da mulher, Amábile, e
de um dos filhos.
As instalações da propriedade
estão sendo melhoradas para
receber visitantes e compradores.
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Pronaf Investimento

Resfriador é saída para
p
venda de leite
Equipamento permitiu adequação às normas definidas pelo Ministério da Agricultura desde julho

Resfriador obedece normas de sanidade do Ministério da Agricultura

Pronaf
Investimento
em 2005

Valor
Percentual de
Repassado
mutuários
C (até R$ 6.000,00)
41%
R$ 8,7 milhões
D (até R$ 18.000,00)
51%
R$ 13 milhões
E (até R$ 36.000,00)
8%
R$ 3,2 milhões
R$ 25 milhões
TOTAL

Um grupo de oito produtores familiares da região de Ivaiporã está utilizando
conjuntamente um resfriador de leite para
armazenar a produção. Foi a solução
encontrada para evitar a saída deles do
mercado: desde julho, portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) definiu que a armazenagem
só pode ser feita em resfriadores.
O equipamento, financiado por
Sebastião Perrute de Resende, através
da linha Pronaf Investimento, pela
Cresol Ivaiporã, tem capacidade de
armazenar 530 litros. A produção
conjunta chega a 570 litros, entregues a
cada dois dias. As 20 vacas da propriedade dele são responsáveis por cerca de
70 litros diários. “Mesmo antes de valer
essa norma, o preço pago pelo leite que
não era à granel já estava 10 centavos
menor”, comenta Resende.
O equipamento custou R$ 6,6 mil, e

Resende também aproveitou para
financiar dois pneus de trator na
operação, totalizando R$ 9,3 mil.
Todo o leite armazenado é testado
antes de entrar no resfriador, que
mantém uma temperatura média entre
2º e 3º. O leite é retirado da máquina sem
contato manual, direto para o caminhão
de coleta. O sistema está dando certo, e a
intenção dos produtores é adquirir mais
um resfriador, para comportar o
aumento da produção.
Na Cresol Ivaiporã, o Pronaf
Investimento totaliza em 2005 R$ 534
mil, sendo o setor de leite a principal
atividade. Desde o início do repasse, em
2002, o volume ultrapassa R$ 1,1
milhão. No total, são 455 sócios em
Ivaiporã, e junto com Cândido de
Abreu, Londrina e Santa Maria do
Oeste, o quadro da Base Norte passa de
1.500 associados

Linha

VOCÊ SABIA?
Neste ano as cooperativas filiadas à Cresol Baser já emprestaram aos associados R$ 25 milhões. O
dinheiro, da linha de crédito Pronaf Investimento, foi utilizado para melhoramentos nas propriedades.
Desse total, R$ 9,5 milhões foram repassados através do Banco do Brasil, R$ 10,2 milhões pelo Banco
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), e outros R$ 5 milhões pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Família de Sebastião Resende: tranqüilidade com novo resfriador

Pronaf se aproxima dos R$ 100 milhões na safra 2005/06
O crédito da próxima safra operado
pela Cresol Baser deve atingir R$ 100
milhões, através do Pronaf. A expectativa é de que o dinheiro do Custeio – cerca
de R$ 83 milhões – seja repassado entre
os meses de setembro e outubro. Depois
da operacionalização do Custeio, será a
vez dos repasses da modalidade Investimento do Pronaf, que terá R$ 16,5
milhões, totalizando R$ 99,3 milhões.

O valor do custeio de safra atingiu
no último período (safra 2004-05) R$ 62
milhões. Esse valor foi usado para
financiar a lavoura de mais de 14 mil
agricultores familiares nas regiões que
integram o sistema.
O valor da safra passada, foi
distribuído entre as linhas C, D e E do
Pronaf. A linha C é usada por agricultores com renda bruta por ano acima de

R$ 2.000,00 e até R$ 14.000,00 (sem
contar os benefícios sociais e aposentadoria da atividade rural), e tem um
limite que varia de R$ 500,00 até
R$3.000,00. Nessa modalidade foram
repassados pela Cresol Baser R$ 20
milhões, distribuídos entre 8 mil
associados.
A linha D do programa, que enquadra as famílias com renda anual acima

de R$14.000,00 e até R$40.000,00, e
empresta até R$6.000,00, totalizou um
repasse de R$29 milhões, para 5,3 mil
agricultores.
Na linha E, para pessoas com renda
bruta anual acima de R$ 40.000,00 e
até R$60.000,00 por ano e se limita ao
valor de R$ 28.000,00 a Cresol Baser
financiou R$ 3,9 milhões, distribuídos
entre 261 associados.

Setembro - 2005

Crédito

Dobra volume de financiamento
com recursos próprios
Famílias podem financiar projetos e até eletrodomésticos e vestuário,
e o resultado é visível na economia das comunidades

Presidente da Cresol
Pérola d’Oeste, Wilson Camargo:
Melhoria de vida para as famílias

Reestruturação da
carteira contribuiu para
aumento de operações

O volume de operações do Sistema
Cresol com recursos próprios cresceu
mais de 100% em dois anos, e já atinge
R$ 24 milhões movimentados. A
ampliação na oferta de linhas de crédito
que ocorreu a partir da reestruturação da
carteira, neste ano, contribui para o
aumento. Atualmente as famílias rurais
podem financiar a aquisição de animais e
equipamentos, projetos de agroecologia
e agroindústria, além de capital de giro.
Uma das modalidades de crédito que
mais cresce é a do Bem Estar Familiar,
pela qual é possível financiar móveis e
outros produtos domésticos. “O próprio
nome já diz: é dirigido para melhorar a
vida das famílias, que conseguem
adquirir o que precisam para viver com
dignidade”, comenta o presidente da
Cresol Pérola d’Oeste, Wilson Camargo.
Hoje a carteira na Cresol do município, que tem 540 sócios, está com um
volume de R$ 330 mil emprestados com
recursos próprios, usados também na
quitação de dívidas e liquidação do
Pronaf.

Para o presidente da Cresol Baser,
Vanderley Ziger, o uso de linhas de
financiamento com recursos próprios
para complementar o pagamento do
Pronaf tornou-se uma ferramenta
valiosa para os sócios. “Com isso a
Cresol se manteve presente no momento
de crise que o agricultor passou com a
seca, por exemplo. Ele sabe que a
cooperativa está pronta para dar o apoio
necessário em momentos de emergência”, diz ele. Ziger acrescenta que a
ampliação na oferta de produtos de
crédito está fortalecendo o sistema, que
deixa de ser simplesmente um repassador do Pronaf. “O Pronaf, sem dúvida, é
um dos principais produtos, mas hoje a
Cresol tem um leque bem maior de
oferta. Essa diversificação evidencia o
amadurecimento do sistema”.
A reestruturação ocorreu tendo
como base a experiência da cooperativa
junto ao quadro social. “Hoje a Cresol
conhece bem o seu cooperado, sabe com
segurança em quê e como ele pode
aplicar”, ressalta Ziger.

Dinheiro dos financiamentos
gira dentro dos municípios

Presidente da Cresol Pranchita,
Marcos Michelon:
Facilidade para financiar
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Os pequenos municípios estão
ganhando com o aumento na oferta de
financiamentos com recursos próprios
das Cresol. O dinheiro dos empréstimos
se tornou uma verdadeira injeção de
recursos em cada localidade. “Isso
potencializa a economia das comunidades”, comenta o presidente da Cresol
Baser, Vanderley Ziger.
Para o presidente da Cresol de
Pranchita e diretor da Base Fronteira,
Marcos Michelon, o leque de linhas de
crédito permite o giro do dinheiro no
comércio das cidades. “O agricultor
pode financiar eletrodomésticos e até

vestuário”, ressalta.
Michelon comenta que as condições
dos financiamentos são favoráveis. “Há
um ano e meio, os associados encontravam mais dificuldade na hora de fazer
um empréstimo. Agora a taxa de juros
diminuiu e o prazo para pagamento
aumentou”, diz Michelon.
A queda dos juros e ampliação de
prazo ocorreram a partir da formalização do convênio com o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), neste ano, que
passou a direcionar os recursos com
um custo menor.

Crédito Com
Recursos Próprios
Linhas de financiamento
Disponíveis nas cooperativas*
! Pré-Custeio
! Custeio Agrícola
! Custeio Pecuário
! Custeio Orgânico/Agroecologia
! Pré-Investimento
! Investimento Agrícola
! Investimento Pecuário
! Investimento Orgânico/Agroecologia
! Agroindústria Familiar
! CAC
! Bem Estar Familiar
! Automóveis
! Cheque Especial
! Desconto de Títulos
! Habitação Rural
! Inclusão Social
! Fundo de Crédito Rotativo
*A oferta em cada singular depende da captação em
aplicações (Depósito a Prazo Cooperativo, depósitos
à vista, etc.), patrimônio e créditos conveniados

Título elimina
burocracia
O Contrato de Crédito Bancário
(CCB), que acaba de ser implementado na Cresol Baser, prevê facilidades
para o cooperado. Em um contrato
“guarda-chuva” – que pode servir
como base para todas as modalidades
de crédito – o cooperado deixa um
bem para que seja sempre tomado
como garantia nos empréstimos que
fizer (funciona como um título). Com
isso, ele é dispensado de formalizar as
garantias a cada novo financiamento.
O título tem um limite determinado de
cobertura.
“É uma modalidade voltada para
os associados que estão há bastante
tempo realizando financiamentos, e
com um bom movimento na agência,
ou seja, reconhece a fidelidade do
associado”, ressalta o diretor Financeiro da Cresol Baser, Flávio Marcos
da Silva.
O assessor jurídico da Cresol
Baser, Arni Hall, lembra que há
alguns anos os bancos já vinham
tentando legalizar esse tipo de
operação, que foi oficializada pela lei
nº 10.931 de 02/08/2004.
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Habitação

Primeiros moradores
comemoram um ano de casa nova

Em setembro faz um ano que as
primeiras casas do Programa de
Habitação da Agricultura Familiar do
Sistema Cresol foram entregues
através parceria com Ministério das
Cidades, com recursos do Programa de

Subsídio a Habitação de Interesse
Social (PSH). Em 2004, o Sistema
Cresol financiou 1.280 unidades, sendo
560 na área de abrangência da Cresol
Baser, e neste ano serão construídas um
total de 1.300 casas nos municípios,

João Laurentino e família: a vida melhorou na casa nova, financiada pela Cresol Candói

Para este ano, mais 762 da Cresol Baser
Neste ano o programa de Habitação da Agricultura Familiar da Cresol
Baser está financiando 762 casas,
sendo 99 na Base Meio-Oeste de Santa
Catarina; 96 na Base Oeste; 165 na
Base Centro; 12 na Base Norte; 112 na
Base Fronteira. A Base Sudoeste foi
dividida em três núcleos microregionais, que ficaram com a seguinte
distribuição: 85 casas no Núcleo
Marrecas, 80 no Núcleo Pinhais e 113
no Núcleo Vale do Iguaçu.
Em Candói, que está na Base
Centro, serão 12 residências em 2005.

O morador da localidade de Passo
Grande, Adenel José Veríssimo, é um
dos agricultores que receberam a casa
do PSH neste ano. Desde julho, ele e a
esposa Laura estão empolgados com a
nova moradia.
Inicialmente, Adenel resistiu em
ingressar no programa, mas hoje está
até aumentando a casa. “Fiquei muito
satisfeito com o resultado. É muita
diferença, depois de viver mais de 30
anos na casa velha”, comenta. Ele está
fechando uma despensa e uma área de
serviços, nos fundos da nova casa.

VOCÊ SABIA?
O programa de Habitação utiliza recursos do Programa de Subsídio a
Habitação de Interesse Social, o PSH, do governo federal, totaliza a construção
de 2.988 casas. Desse total, 1.243 foram construídas em 2004; 1.209 casas em
2005 e outras 100 unidades foram destinadas para atender ao público do Programa de Inclusão Social.

sendo 800 da Baser, além de outras 100
que iniciarão em novembro.
No município de Candói, área de
abrangência da Base Norte da Cresol, o
programa veio em boa hora. “As
famílias precisam de ações concretas
para melhorar as condições de vida”,
diz o presidente da Cresol Candói,
Larri Nei Zago.
Ele comenta que a situação econômica dos agricultores familiares se
agravou depois da seca, e até a taxa de
inadimplência aumentou. “Pelas nossas
contas, teremos que aguardar até o final
do ano para normalizar a situação”. A
maior parte das operações dos 581
sócios em Candói é de custeio agrícola,
além de investimentos e operações com
recursos próprios.
Em 2004, foram construídas 12
casas no município, que somaram um
valor de contrapartida de R$ 38 mil da
cooperativa. O valor médio de cada
unidade é de R$ 9 mil.
No Distrito de Rio Novo, as famílias
comemoram o primeiro ano da casa nova.
“Para nós a vida ficou muito melhor, até o

banheiro é dentro da casa”, diz a moradora Vitória Scherts Gardacho. Ela, o
marido, João Laurentino, e duas filhas
vivem em uma área de pouco mais de 2,4
hectares, onde plantam milho e feijão.
O vizinho Edson Gilmar José Bueno
conta que o programa atendeu à sua
principal dificuldade, que era a moradia
deteriorada. “Moramos 13 anos na antiga
casa, e não tinha como fazer nenhuma
reforma, porque a madeira estava muito
velha. E o que mais me preocupava era
ver que tudo só poderia piorar, pois eu
jamais teria condições de ter um imóvel
sem o apoio da cooperativa”.
Com a mulher, Bernardina, e o filho
Edevaldo, ele cultiva feijão e milho, e
um pouco de arroz, em pouco mais de
2,4 hectares. A prestação da casa é de
R$48 mensais.
A casa que a família de Miguel
Mazurek vivia virou um galpão.
“Agora, goteira nunca mais!”, exclama
a mulher dele, Teodora. O cultivo na
propriedade inclui feijão, milho e alguns
litros de leite, que servem para o
consumo próprio.

Casa evita saída de família da área rural
O casal Clarice e
Milton Augusto Wisoski,
que vivem em Xaxim,
SC, está feliz com a nova
casa, financiada pelo
PSH na Cresol. ''Agora
não temos motivo para
pensar em sair daqui'',
diz Milton.
Em menos de cinco
hectares, eles criam oito
vacas, que garantem a
entrega de 2 mil litros de
leite por mês. Segundo
Clarice, a intenção é
instalar também uma
granja de suínos, setor em que eles já
trabalham na propriedade dos pais
dela. ''A vida é bem melhor com uma
casa para poder viver e trabalhar'',
comenta Clarice.

Clarice e Milton Augusto Wisoski: felicidade na nova casa

Na Cresol Xaxim, que tem cerca
de 500 sócios, o programa de
habitação financiou 29 casas, sendo
12 no ano passado e outras 17 até o
final deste ano.

Infra-Estrutura
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Parceria viabiliza carros e
equipamentos para cooperativas
O veículo Gol 1.000 recebido pela Cresol
Prudentópolis através do Pronaf Infra-Estrutura
está sendo bem aproveitado. O carro é utilizado
em visitas aos sócios, reuniões e cursos. O vicepresidente da Cresol Prudentópolis, Anísio
Chorobura, também está usando o veículo na
verificação das obras do programa de habitação
PSH. “Um carro na cooperativa facilita muito o
trabalho do pessoal, que só usava carro próprio.
Outras vezes tínhamos que ir de ônibus em
cursos e reuniões”, diz o técnico Dirceu
Bortoloso.
A Cresol Prudentópolis, presidida por
Anísio Franco, tem 400 sócios.
Os veículos foram entregues em abril,
juntamente com equipamentos, em regime de
comodato pelo governo do Estado, a partir de
uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Os recursos do
Pronaf Infra-estrutura e contrapartida de 20%
do governo estadual, num total de R$ 373 mil,

Carro é utilizado em visitas na Cresol Prudentópolis

foram aplicados na compra de 12 automóveis, três aparelhos de TV 29”, três aparelhos de
vídeo e três retroprojetores.
Receberam os automóveis as Cresol de
Itaperuçú, Cerro Azul e Castro, Cruz Machado, Prudentópolis, Ivaiporã, Santa Maria do
Oeste, Boa Ventura de São Roque, Cândido de
Abreu e as Bases Regionais Norte e CentroOeste. Os aparelhos de TV, vídeos e retroprojetores vão equipar as Bases Regionais Norte,
Centro e Vale do Ribeira.

Para a família Oliveira, sonho
da casa nova está próximo

Convênio com Cohapar garante
recursos para habitação rural

Há quase oito anos o jovem casal José
Valdecir de Oliveira e Roseli, mora numa
pequena casa de madeira na comunidade
Lejanoski, em Guaraniaçu, na região
Oeste/PR. Os dois mudaram-se para esta
casa quando se casaram. Um ano depois a
família aumentou, com o nascimento da
filha Aline, hoje com sete anos.
Há algum tempo o casal planejava
uma reforma na casa, que não tem forro
nem banheiro. “Mas só para reformar ia
custar uns R$ 3 mil”, calcula Valdecir.
O projeto de uma casa melhor será
concretizado de uma outra forma. A
família, que participa do Programa de
Inclusão Social, foi contemplada com
uma das 100 moradias do Programa de
Habitação da Agricultura Familiar da
Cresol. Estas casas vão beneficiar
famílias agricultoras associadas às
cooperativas Cresol nas regiões em que
o Programa de Inclusão Social é
desenvolvido. “O objetivo é alcançar as
famílias que vivem em condições mais
precárias, possibilitando a elas melhorar

Para a execução do Programa de
Habitação de 2005, a Cresol Baser
firmou parceria com o governo do
estado para o repasse de R$ 2 mil para
cada moradia, totalizando cerca de
R$1,3 milhão, através da Companhia de
Habitação do Paraná - Cohapar.
O recurso está sendo destinado à
construção de 663 moradias para
agricultores familiares associados das Cresol no Estado.
A partir do convênio, as
famílias beneficiárias passam a
contar com recursos do governo
estadual, além dos R$ 4,5 mil do
governo federal, a fundo
perdido. “O governo do estado
compreendeu a importância
deste projeto para o fortalecimento da agricultura familiar e o estímulo à permanência
no campo de centenas de
trabalhadores e trabalhadoras”,
diz Vanderley Ziger, presidente
da Cresol Baser.

Família de José Valdecir aguarda construção da casa

a qualidade de vida na roça”, diz o
presidente da Cresol Guaraniaçu,
Vilmar Tonatto.
Para construir a casa a família conta
com recursos do governo federal no
valor de R$6 mil, não- reembolsáveis, e
poderão financiar até R$ 1.500,00 na
Cresol, para pagar em 72 parcelas
mensais de aproximadamente R$ 25,00
cada uma. Com a renda obtida na venda
do leite e do excedente de milho e feijão,
José Valdecir acredita que será possível
pagar as prestações sem passar por
dificuldades financeiras.

Na avaliação de Ziger, a conquista
deste novo parceiro reflete o êxito
obtido na execução do Programa de
Habitação da Agricultura Familiar em
2004. “As cooperativas conseguiram
em tempo recorde concluir a
construção das casas e assumiram com
seriedade o Programa, cumprindo
prazos e etapas“, diz.

Governador Roberto Requião assina convênio
em solenidade que reuniu mais de mil pessoas
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Cresce participação de jovens associados
Em Mangueirinha, Sudoeste do Paraná, quase 10% do quadro social tem até 25 anos
A participação dos jovens é fundamental para o desenvolvimento das
comunidades. Afinal, é nos jovens que
se visualiza a realidade que as famílias
terão no futuro, por isso, a Cresol está
incentivando a atuação dos filhos de
agricultores a ingressarem nas cooperativas. “A intenção é levar estímulos para
que o jovem permaneça no campo”,
ressalta o presidente da Cresol Mangueirinha, Ernesto Chaves.
Entre as cooperativas da Base
Sudoeste, Mangueirinha tem o maior
número de sócios com até 25 anos,
número que já representa quase 10% do
quadro social são 40, de um total de
500 associados. “Eles estão cada vez
mais se interessando pela atividade
agrícola, e sabem que para evoluir
precisam de organização e de investimento”, diz Chaves.
Os irmãos Clecir Rogério Trindade,
de 24 anos, e Altuir Sutil da Trindade, 21,
trabalham com plantio de milho, soja,
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feijão, e produção de leite no reassentamento ITA 2. Os dois são associados da
Cresol e cada um realiza financiamentos
separadamente, apesar da sociedade nas
atividades. “Temos negócios juntos, mas
cada um utiliza seu próprio crédito para
custear as lavouras ou adquirir animais”,
diz Clecir, que é casado e vive em uma
área vizinha a dos pais. Já Altuir,
permanece na propriedade da família. A
mãe, Gema Sutil, cresceu na roça, e está
satisfeita com a atuação dos filhos. “Eles
estão tendo oportunidades, e isso era
mais difícil antigamente”.
Altuir se associou na Cresol neste
ano, e já tem planos para o futuro. “O
meu sonho é ter uma produção de leite
forte, e para isso pretendo realizar mais
investimentos”, diz o jovem. Atualmente eles tiram, juntos, 250 litros diários
das 15 vacas que estão em fase de
lactação, de um total de 50 cabeças.
Na localidade Linha Boa Sorte,
também em Mangueirinha, o agricultor

Os irmãos Clecir e Altuir, que moram no reassentamento ITA 2, apostam na produção de leite

Nerci Alves, de 25 anos, já tem história
para contar. Associado há mais de cinco
anos, ele já adquiriu carro, moto e fez
vários negócios com a renda que tira da
propriedade de 36 hectares. Neste ano,
fez um financiamento de R$ 5.600,00
para comprar vacas de bom porte. Cada
uma rende até 25 litros de leite por dia, e
a produção diária mantém uma média de

180 litros. “A cooperativa me ajudou a
crescer na atividade”, diz ele.
Ainda na Base Sudoeste, Honório
Serpa e Nova Prata também contam
com um número crescente de jovens
no quadro social. Para se associar, é
necessário ter pelo menos 18 anos, e
os critérios são os mesmos para
qualquer idade.

Assembléia formaliza constituição do Infocos
Foi formalizado no dia 26 de
agosto, na sede da Cresol Baser, o
Instituto de Formação do Cooperativismo Solidário - Infocos. O instituto
vai promover ações de pesquisa,
cursos, estudos, intercâmbios e
projetos, que serão direcionados tanto
para o quadro de diretores e funcionári-

os, como para o quadro social.
Participaram do evento os diretores
de todas as cooperativas que integram a
Central Baser. No encontro, que tornou
o instituto legalmente constituído, eles
discutiram sobre a importância da
proposta. “A proposta que está sendo
construída pela Cresol Baser e seus
parceiros pressupõe conhecimentos novos, mas que
não podem ser lançados
verticalmente, e sim,
gerados nas próprias
comunidades”, comenta o
assessor da Cresol Baser,
Dirceu Basso.
Ele ressalta que o
instituto é considerado um
grande desafio para os
agricultores familiares,
que historicamente
mantinham o conceito de
que
o conhecimento só
Dirigentes das cooperativas participaram do seminário de constituição do
ocorre entre paredes de
Instituto de formação, na Cresol Baser, em agosto

escolas e universidades.
Entre os principais objetivos da
criação do instituto estão a implementação de processos formativos em cooperativismo, desenvolvimento sustentável
e o fortalecimento do próprio sistema de
cooperativismo solidário.
As ações de formação serão desenvolvidas a partir de iniciativas de cada
localidade, e com a participação de
equipes multidisciplinares, com
integrantes das singulares, bases e da
Baser, além de parceiros locais.
Por enquanto, estão em processo de
implantação os cursos para diretores
(Conselho de Administração e Conselho Fiscal) em três níveis; funcionários;
coordenadores do Programa dos
Agentes; Agentes de Crédito; coordenadores da carteira de crédito (diretores e
técnicos); gestão cooperativa; estudo
sobre o impacto do crédito (para 2006) e
intercâmbios com os demais sistemas
de crédito.

