Cre$ol Pinhão se consolida como impotante agente de crédito do município
Ao completar 10 anos de atuação, cooperativa comemora conquistas junto ao quadro social, que passou a ter
mais facilidades no acesso ao crédito. Conhecimentos construídos e gestão feita pelos próprios agricultores são
considerados o maior patrimônio - Página 09

Cooperativas ampliam
oferta de serviços
Contas de água, luz e telefone também
podem ser pagas nas Cre$ol. Algumas
cooperativas também estão pagando
aposentadorias e outros benefícios. O
objetivo é facilitar a vida dos
associados e associadas, mas o serviço
pode ser utilizado pela comunidade em
geral - Página 10

Constituídas as
Bases Vale do Ribeira
e Litoral
Agora, são oito as Bases filiadas à
Central Cre$ol Baser, ampliando as
estruturas de apoio às cooperativas
singulares. As Bases atuam na área
operacional, na organização,
fortalecimento e expansão de
cooperativas. Saiba mais sobre o
formato institucional do Sistema
Cre$ol e a função de cada instância

INFORMAS I
Informativo das Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária da Cre$ol Baser

Unicafes ganha
representações estaduais
Cooperativas de vários ramos participaram do encontro em Curitiba para constituição da
Unicafes-PR. Também foram constituídas as representações no Rio Grande do Sul e em
Santa Catarina. A Unicafes, tanto em nível estadual como nacional, tem como principal
papel articular as cooperativas da agricultura familiar e economia solidária - Página 03

Casa no
campo
Cerca de 90% das casas
viabilizadas pelas
cooperativas Cre$ol em 2005
já estão concluídas. A partir
de novembro iniciam as
construções das casas
destinadas às famílias que
participam do Programa de
Inclusão Social. Entre 2004 e
2005, mais de R$ 16 milhões
foram investidos em
habitação rural através das
cooperativas - Página 06

Página 05

Novos sistemas
fortalecem
integração entre
ramos cooperativos
Cooperativas de produção se expandem
nas regiões Oeste e Centro-Oeste do
Paraná, enquanto as cooperativas de
comercialização se estruturam na
região Sudoeste. Articuladas, elas
ganham em escala, além de
fortalecerem sua ação política e
econômica - Página 10
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Em 2005 foram financiadas mais de 700 moradias para famílias agricultoras

Integração e lazer para
as famílias associadas

Alternativas para os
agricultores familiares

Mais que uma competição, as Copas
Cre$ol estão se tornando o principal
evento de confraternização promovido
pelas cooperativas. A cada ano cresce a
adesão de equipes e o número de
modalidades. Copa Cre$ol Baser já está
sendo planejada - Página 12

Governo Federal autorizou, para a safra
2005/2006, o uso de sementes crioulas em
lavouras financiadas com recursos do
Pronaf, com garantia do Seguro da
Agricultura Familiar. Medida de caráter
experimental representa passo importante
para o setor - Página 11
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Editorial

Registro

A força da organização para
a agricultura familiar

Deputado federal Assis Miguel do Couto e deputada estadual Luciana
Rafagnin entregam ao presidente da Claf Planalto, Orli Purner, as chaves
de uma das motos viabilizadas pelo Projeto Territórios. As cooperativas de
produção (Clafs) e de comercialização (Coopafi's) da região Sudoeste, receberam
do governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA),
recursos para infra-estrutura que foram aplicados na compra de automóveis,
motos, equipamentos de informática e desenvolvimento de programas de controles
e gestão interna (softwares). No total foram viabilizados R$ 500 mil para o Sisclaf e
R$ 350 mil para as Coopafi's, com contrapartida dos municípios e das entidades. A
entrega simbólica das chaves de motos e carros foi feita em solenidade realizada no
dia 04 de novembro, no auditório da Cre$ol Baser, em Francisco Beltrão/PR.
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A paisagem rural está mudando. Os novos telhados entre as plantações
mostram um novo momento da agricultura familiar. A habitação rural é uma
conquista das cooperativas Cre$ol e das organizações parceiras, mas acima de
tudo é uma conquista dos agricultores e agricultoras organizados através de
suas entidades representativas. As cooperativas cumprem seu papel de ser uma
ferramenta nas mãos dos agricultores, capaz de transformar o espaço rural
num lugar próspero, estruturado e bom de se viver .
Através do Programa de Habitação as cooperativas firmam seu propósito
de serem instituições financeiras gestionadas pelos próprios agricultores e
voltadas para o bem-estar familiar, preocupadas sempre em viabilizar
condições para que a família agricultora permaneça no campo com dignidade.
No caso da habitação, o maior objetivo é possibilitar que as famílias
tenham uma casa que ofereça segurança e conforto, para que se sintam
motivadas a viver no campo. Em muitos momentos faltam palavras que possam
transmitir a expressão de felicidade e de satisfação das famílias na
inauguração de suas casas, confraternizando com a comunidade e com a
cooperativa. Para os dirigentes, a sensação é de dever cumprido.
No rumo das conquistas, vemos se multiplicar as iniciativas
cooperativistas, o que demonstra o gradativo crescimento da organização dos
agricultores e agricultoras familiares. Além do crédito, também o ramo da
produção e da comercialização estão sendo estruturados e articulados com o
propósito maior de trazer melhorias aos agricultores familiares. Também na
área da representação política as cooperativas da agricultura familiar e
economia solidária estão buscando ocupar o seu espaço, constituindo novas
entidades que as representem em nível estadual e nacional.
Sem sombra de dúvida, somente a partir da organização a agricultura
familiar e seus atores terão a força que necessitam para tornar realidade o
projeto de desenvolvimento que tanto desejam.
Boa leitura!

Carla Coloniese
Comunicação Social Cre$ol Baser

Informação e Solidariedade
O nome para o boletim informativo
da Cre$ol Baser foi sugerido por Luiz
Guizzo (foto), da Cre$ol Vera cruz Do
Oeste. A escolha do nome aconteceu no
dia 26 de agosto, na ocasião da
assembléia de constituição do Instituto
de Formação do Cooperativismo
Solidário, o Infocos, quando os
diretores que participavam do evento
fizeram suas sugestões por escrito.
Posteriormente foi realizada uma
v o t a ç ã o e n t re o s d i re t o re s e
funcionários da Cre$ol Baser. O nome
Informa$ol teve o maior número de
votos por transmitir a idéia de
informação e solidariedade, e por fazer
referência ao “Sol” de Cre$ol.
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Organização

Constituída a Unicafes-Paraná
Dar continuidade aos debates sobre a legislação e efetuar o cadastro das cooperativas da
agricultura familiar e economia solidária do Estado são prioridades da nova entidade

Representantes de cooperativas de todas as regiões do estado participaram do encontro em Curitiba/PR

Representantes de cooperativas da
agricultura familiar de economia
solidária dos ramos crédito, produção,
habitação, comercialização, infraestrutura e serviços do Paraná, reunidos
em Curitiba nos dias 27 e 28 de outubro,
aprovaram a constituição da União das
Cooperativas da Agricultura Familiar e
Economia Solidária - Unicafes Paraná.
Também foi eleita a diretoria da
entidade, que surge com o objetivo de
articular as cooperativas da agricultura
familiar e economia solidária, fortalecer os projetos de formação cooperativista, identificar as demandas destes
segmentos cooperativos, sempre na
perspectiva de construir propostas de

políticas públicas que contemplem os
diferentes ramos.
“Sabemos que é um passo importante
para as nossas organizações, mas também
um desafio frente ao trabalho que precisa
ser feito para fortalecimento e desenvolvimento do cooperativismo solidário no
estado”, disse Ademir Dallazen, eleito
presidente da Unicafes-PR, no evento
que reuniu cerca de 200 pessoas. A
composição da diretoria da entidade
contemplou todos os ramos cooperativistas presentes no evento, sendo que as
vagas foram distribuídas proporcionalmente. Dallazen vem do ramo crédito
(Cre$ol Francisco Beltrão), que teve a
maior participação no encontro, com

Diretoria da Unicafes - Paraná
Conselho
Administrativo

Ramo

Ademir Dallazen
Altair Celuppi
Edemar Cavagnoli
Gilmar Garbin
João Medeiros
João Valdemar Fortuna
Olivo Dambrós
Osmar Maziero
Rogério C. dos Santos
Valdemar Santi

Crédito
Produção
Crédito
Comercialização
Crédito
Infraestrutura
Trabalho
Crédito
Produção
Produção

representantes de 50 cooperativas.
Os próximos passos, segundo
Dallazen, serão no sentido de estruturar
a nova organização com a construção de
um plano estratégico de atuação no
Paraná, vinculadas às ações da Unicafes
nacional. Uma das primeiras ações será
o cadastramento das cooperativas
existentes no estado. "Sabe-se que há
um número expressivo de cooperativas
que não estão representadas nem
articuladas, não tem uma organização
que lute pelas suas demandas", destaca
o presidente da Unicafes-PR.
Outro aspecto, frisa Dallazen, “é
impulsionar as discussões quanto a
legislação cooperativista, porque a lei
atual coloca todas as cooperativas no
mesmo barco. Não está adequada a
realidade das pequenas cooperativas".
A expectativa é que a atuação da nova
organização aconteça em parceria com
os movimentos sociais, tanto sindicais
como ONGs, para concretização de
projetos e convênios.
Durante o evento cada ramo de
cooperativas fez o levantamento das
principais demandas e listou os elementos considerados limitadores para seu o
crescimento e fortalecimento. Os
conteúdos foram socializados e sistematizados para compor o documento que
vai orientar as ações da Unicafes-PR.
Também foram discutidos e aprovados o
regimento interno e estatudo da nova
organização cooperativista.

Encontro teve
boa participação
Cerca de noventa cooperativas da
agricultura familiar e economia
solidária do Estado foram representadas no encontro em Curitiba, entre elas,
as cooperativas de crédito rural
solidário do Sistema Cre$ol, as
cooperativas de leite das regiões
Sudoeste (Claf), Oeste (Cooplaf) e
Centro-Oeste (Coorlaf), de trabalho
(Cooperiguaçu), de comercialização
(Coopafi), de infra-estrutura (Cooperhaf), de produção orgânica (Coopcafi)
e, também, dos produtores de cachaça
artesanal (Coopercachaça). Dentre as
entidades parceiras estavam representadas a Fundação Rureco, AOPA e
Deser, que compõem o conselho
consultivo, além da Fetraf-Sul e Fetaep.

Unicafes
SC e RS
Em setembro
foram constituídas as Unicafes
do Rio Grande do
Sul e de Santa
Catarina. Em
Passo Fundo/RS, foi encaminhada a
constituição da entidade e as
primeiras ações, como o incentivo das
filiações, a realização de um plano de
ampliação das cooperativas filiadas e
a realização de um grande encontro
para o público urbano e rural. Em
Concórdia/SC, representantes de
cooperativas de vários ramos
discutiram sobre a estrutura do
cooperativismo; a questão do registro,
cadastro e controle pelo Estado; a
contribuição compulsória e o
tratamento diferenciado aos ramos.

A composição da diretoria contemplou todos os
ramos cooperativos representados no encontro
Conselho Fiscal
Luiz Possamai
Antonio Deitos
Márcia Meurer

Ramo
Crédito
Comercialização
Produção

Suplentes:
Altair dos Passos
Valdemir Gnoatto
Idoíno Gregolin

Crédito
Trabalho
Produção

Diretoria Executiva
Ademir Dallazen
João Medeiros
Altair Cellupi

Função
Presidente
Secretário
Tesoureiro
Ademir Dallazen (ao centro) foi eleito presidente da Unicafes-PR
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Integração

Novas cooperativas estimulam
integração entre crédito,
produção e comercialização
Sistemas tem a função de manter as cooperativas articuladas,
tirando-as do isolamento e pensando ações integradas
que as fortaleçam política e economicamente
Novas cooperativas de produtores de
leite da agricultura familiar estão se
constituindo nas regiões Oeste e CentroOeste do Paraná para integrar e organizar
famílias agricultoras que tem na atividade
leiteira a principal fonte de renda.
As Cooplafs Cooperativas de Leite da
Agricultura Familiar, estão nos municípios
de Cascavel, Vera Cruz do Oeste, Lindoeste,
Guaraniaçu, Três Barras do Paraná, Santa
Lúcia e Campo Bonito. As sete cooperativas
constituídas na região já somam cerca de
1200 associados. Já na região Centro-Oeste,
agricultores de Candói e Boa Ventura de São
Roque criaram a Coorlaf - Cooperativa de
Leite com Interação Solidária da Agricultura
Familiar, e até o final do ano outras duas
cooperativas serão criadas, em Santa Maria
do Oeste e Laranjeiras do Sul. No próximo
ano tanto a Cooplaf como a Coorlaf devem

criar uma cooperativa central.
Para o presidente da Cooplaf Cascavel,
Adair Alves, a queda na cotação do dólar e
mais recentemente a crise provocada por
supostos focos de febre aftosa afetaram os
produtores de leite e dificultaram a atuação
da cooperativa, constituída em maio deste
ano. “Ainda não avançamos muito nas
negociações do preço do leite com os
laticínios, por enquanto estamos
desenvolvendo ações na área de formação”,
comenta. A Cooplaf Cascavel vem realizando cursos nas áreas de organização e
produção, com o objetivo de melhorar a
qualidade do leite e também estimular que os
agricultores estejam cada vez mais
articulados. ”Nós estamos tendo
dificuldades iniciais, mas sabemos que a
região tem um grande potencial”, avalia o
presidente da Cooplaf Vera Cruz do Oeste,

Leite a base de pasto reduz custo de produção e viabiliza atividade

Eleandro Gonçales.
Segundo o presidente da Coorlaf
Candói, Airton da Silva, cerca de 200
famílias do município tem a produção de
leite como principal atividade na
propriedade. “Queremos fazer uma parceria
com a prefeitura para utilizar uma estrutura
de pasteurização do leite”, antecipa Airton.
As Coorlafs vão atuar na organização dos
agricultores com a implantação de projetos
nas áreas da produção, processamento,
distribuição e mercado, buscando o
desenvolvimento social, econômico e
ambiental. Também será trabalhada a
comercialização de produtos dos cooperados
e para os cooperados, inclusive insumos,
fertilizantes, medicamentos, maquinários,
peças, mudas e sementes.
De acordo com Ari de David, que tem
acompanhado a criação das cooperativas de

leite, estas iniciativas vem se somar às ações
do Sisclaf Sistema de Cooperativas de
Leite da Agricultura Familiar, que tem
atuação em 23 municípios da região
Sudoeste e agrega no momento 4 mil
agricultores. “A estratégia de cada região
em constituir seu sistema visa a
descentralização e também se adequar a
realidade de cada uma”, explica Ari. Depois
de constituídas as centrais, estes três
sistemas passarão a ter ações articuladas,
somando forças para buscar melhorias para
a cadeia leite, uma das principais atividades
da agricultura familiar. “Os sistemas vão
progressivamente ganhando em escala,
tendo em vista futuramente dominar outras
etapas da cadeia produtiva”, diz Ari. As
cooperativas de leite estão sendo
constituídas com apoio das cooperativas
Cre$ol, entre outras organizações.

Produtos da agricultura familiar conquistam novos mercados
Em breve consumidores de vários
municípios do Sudoeste do Paraná terão
mais uma opção para adquirir produtos da
agricultura familiar. A constituição das
Coopafis - Cooperativas da Agricultura

Familiar Integradas, vão facilitar a venda dos
produtos dos agricultores no mercado local.
Cinco cooperativas já foram constituídas
(Capanema, Marmeleiro, Dois Vizinhos e
Coronel Vivida) e outras onze estão em
discussão e devem ser
criadas até a metado do
próximo ano.
De acordo com José
Carlos Farias, presidente
da Crapa (Coordenação
Regional de Associações
de Pequenos Agricultores), além da comercialização de alimentos, as
cooperativas também
estão organizando a
compra e venda de adubos
orgânicos, fosfato e uréia
Mercado do produtor em Marmeleiro/PR facilita acesso do
natual, entre outros, visan-

consumidor aos produtos da agricultura familiar

do a redução dos custos de produção e ainda
ser um incentivo à prática da agroecologia. As
Coopafis também devem organizar a
produção e comercializar sementes crioulas.
A Coopafi Marmeleiro foi a primeira a
ser constituída, há dois anos. Para a safra
2005/2006 foram comercializados através
dela 2.500 sacos de adubo orgânico para
agricultores associados. A compra foi
negociada diretamente com a empresa e o
produto adquirido coletivamente pelo valor
de R$ 26 a saca, enquanto o adubo químico
custaria em torno de R$ 40. “Além de ser um
adubo natural, que não vai estar agredindo a
natureza nem prejudicando a saúde do
agricultor, ainda conseguimos ter um custo
bem menor na produção”, analisa Carlos.
Ele destaca, no entanto, que os números não
são o fator mais importante. “Estamos
fazendo um trabalho de formação, de

mudança na base produtiva, do jeito de
fazer e também de vender. E isso sim é o
mais relevante”, afirma Carlos.
No momento, o principal desafio para
o fortalecimento deste sistema de cooperativas de comercialização é organizar a
gestão e o controle interno, já que a cooperativa recebe os produtos dos agricultores
em consignação e o pagamento é feito após
a venda. Para auxiliar nesse controle será
desenvolvido um programa de informática, com recursos do Projeto de Territórios, financiado pelo Ministério do
Desen-volvimento Agrário (MDA). Além
disso, Carlos ressalta a necessidade de um
local para arma-zenamento da produção
da agricultura familiar. “Precisamos ter
uma estrutura física para armazenamento,
como um armazém da Conab”,
exemplifica Carlos.
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Expansão

Constituídas duas novas bases regionais
Menores distâncias facilitam e qualificam atendimento às cooperativas Cre$ol da região
litoranea de Santa Catarina e Vale do Ribeira no Paraná
As cooperativas Cre$ol da região do
Vale do Ribeira, no Paraná, e do Litoral,
em Santa Catarina, constituíram no mês
de setembro suas respectivas Bases
Regionais. Agora, são oito Bases
filiadas à Central Cre$ol Baser,
ampliando as estruturas de apoio às
cooperativas singulares.
A Base Vale do Ribeira/PR tem sede
em Itaperuçu, funcionando junto a
Cre$ol local, atendendo também as
cooperativas de Cerro Azul, Castro e
Adrianópolis. A Base Litoral/PR
funciona no mesmo endereço da Cre$ol
Luis Alves, atendendo as cooperativas
de Luis Alves, Blumenau, Imaurí,
Ituporanga e Águas Mornas.
“Uma das vantagens de ter nossa
base regional é a redução da distância
física, o que vai facilitar o atendimento
das demanda das novas cooperativas”,
explica a presidente da Base Litoral/SC,
Claudirene Mittelmmann. “Outro fator é
que a Base vai assumir o trabalho de
expansão na região do litoral catarinense
e no baixo, médio e alto Vale do Itajaí,
sabendo que esta região possui uma
realidade diferenciada em culturas e
ação”, complementa. A constituição da

Diretoria, conselho administrativo e fiscal da Base Vale do Ribeira/PR

Base vem formalizar a atuação do
Núcleo Litoral, que já vinha apoiando as
cooperativas da região desde, no ano
passado, da criação da Base MeioOeste, que tem sede em Abelardo
Luz/SC.
As atividades planejadas pelas Bases
para este ano incluem ações de fortalecimento das cooperativas existentes e
ampliação da área de abrangência. No
litoral, está prevista a abertura de outras
quatro unidades em 2006.

Conselho administrativo da Base Litoral/SC, com sede em Luis Alves/SC

Qual o papel das bases regionais?
As Bases Regionais são cooperativas de serviço e tem papel fundamental no
apoio às Cre$ol na área operacional, também na organização, fortalecimento e na
criação de novas cooperativas, concretizando o projeto de expansão do Sistema.
No quadro de funcionários as bases tem contadores, técnicos agrícolas e de
informática para auxiliar as cooperativas. As Bases também tem uma diretoria
executiva, conselho administrativo e fiscal, cujos membros são escolhidos entre os
diretores das cooperativas que a integram. As Bases filiadas a Cre$ol Baser são:
Base Centro-Oeste, Oeste, Norte, Fronteira, Vale do Ribeira e Sudoeste, no Paraná,
Litoral e Meio-Oeste em Santa Catarina.

Institucional

Entenda como o Sistema Cre$ol está organizado
Chamamos de formato institucional a forma como o Sistema Cre$ol se organiza para que possa estar cumprindo com a sua
missão e seguindo aos princípios com os quais foi concebido. Esta forma de se organizar combina exigências da legislação do
cooperativismo de crédito no Brasil com um processo de descentralização e crescimento horizontal, para permitir que o
controle das cooperativas esteja nas mãos dos agricultores e agricultoras, associados e associadas.

SÓCIOS

SÓCIOS

SÓCIOS

SÓCIOS

COOPERATIVAS
SINGULARES

COOPERATIVAS
SINGULARES

COOPERATIVAS
SINGULARES

COOPERATIVAS
SINGULARES

BASES
REGIONAIS

BASES
REGIONAIS

BASES
REGIONAIS

BASES
REGIONAIS

COOPERATIVAS CENTRAIS

Como estamos hoje:
• Compõem o Sistema duas
cooperativas centrais: Cre$ol
Baser, com sede em Francisco
Beltrão/PR e Cre$ol Central, com
sede em Chapecó/SC.
• Estão filiadas a Central
Cre$ol Baser, 59 cooperativas,
sendo 50 no Paraná e 09 em Santa
Catarina. Estas cooperativas
contam com apoio de 08 bases
regionais.
•
Estão filiadas a Cre$ol
Central, 42 cooperativas singulares, sendo 22 em Santa Catarina e
20 no Rio Grande do Sul. Estas
coope-rativas contam com apoio de
04 Bases Regionais.
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Pronaf Investimento

Programa de Habitação 2005 na reta final
Mais de 90% das casas
financiadas este ano através do
Programa de Habitação da
Agricultura Familiar do Sistema
Cre$ol já foram concluídas na
área e abrangência das
cooperativas filiadas à
Cre$ol Baser. Entre 2004 e 2005,
mais de R$ 11 milhões foram
investidos em moradia para
agricultores familiares através
de cooperativas Cre$ol do
Paraná e Santa Catarina

A antiga e a nova moradia do casal Miguel e Justina Ferreira, em Ampére/PR: sonho realizado com investimento do Programa de Habitação

Depois de 30 anos morando na casa
de madeira, hoje envelhecida pela ação
do tempo, Miguel e Justina Ferreira ainda
estão se adaptando às novas condições de
moradia. Mas eles têm certeza de que a
mudança foi para melhor. O casal chegou
na comunidade Água Boa Vista,
município de Ampére/PR, na década de
70, “no tempo em que para cruzar o rio
era preciso derrubar uma árvore”,
recorda Miguel. Apesar das dificuldades
foi possível manter os quatro filhos.
“Agora que já estão encaminhados, cada
um seguindo sua vida, vamos realizar um
sonho da gente, que é ter uma casa boa”,
diz o agricultor.
Antes de se inscrever no Programa
de Habitação da Cre$ol, Miguel conta
que já tinha tentado acessar outras
formas de financiamento para construção
de uma casa, mas diante da demora e da

burocracia acabava desanimando. Essa
experiência fez com ele e a esposa não
acreditassem, num primeiro momento,
na proposta da Cre$ol Ampére. Ainda
assim, Miguel buscou mais informações
e decidiu arriscar. “No começo achei que
não fosse verdade, mas ele voltava das
reuniões e dizia: vai sair a casa para nós”,
conta Justina.
Para a família Ferreira, a concretização do projeto ocorreu mais
rápido do que se imaginava. Em quatro
meses a documentação foi encaminhada,
os recursos liberados e a casa construída.
O casal já planeja ampliar o espaço:
aumentar a varanda e construir uma
churrasqueira para receber filhos e netos
nos finais de semana.
Em Ampére, outras 30 famílias
agricultoras foram incluídas no
Programa de Habitação da Cre$ol entre

Casa da família de José da Silva, no município de Campo Bonito,
área de abrangência da Cre$ol Ibema, região Oeste/PR

2004 e 2005, totalizando R$ 232.720,00
de investimentos em moradia no meio
rural através da cooperativa.
As nove cooperativas da Base
Fronteira viabilizaram 225 habitações e o
investimento em dois anos de Programa
foi de R$ 1.036.500,00 do Governo
Federal, R$ 653.646,00 de recursos
próprios das cooperativas e mais R$
224.000,00 do governo do Paraná em
2005, totalizando R$ 1.914.146,00.
A experiência com o Programa de
Habitação iniciou em 2004, quando a a
Central Cre$ol Baser participou pela
primeira vez do leilão do Programa de
Subsídio Habitacional de Interesse
Social, mais conhecido por PSH. Na
época, o Sistema foi contemplado com
1280 moradias para a região Sul do
Brasil. Com o sucesso obtido nessa
primeira etapa, em 2005 uma nova

Em Pitanga, região Centro-Oeste/PR, Pedro, Deolindo, Justina Vidal e
Joao Costa Rosa já estão morando na nova casa

proposta foi inscrita no leilão, o que
viabilizou recursos do governo federal
para novamente financiar parte do
dinheiro necessário para construção de
1300 casas. O restante, os associados
puderam obter nas cooperativas, no valor
de até R$ 3 mil, para pagar em 72
parcelas mensais. “Nosso objetivo desde
o início foi fazer a parceria com os
governos, tanto federal como estadual,
para oferecer aos nossos associados
condições de ter uma casa melhor”, diz o
presidente da Central Cre$ol Baser,
Vanderley Ziger. “Sabemos que o
agricultor precisa mais do que crédito
para permanecer na roça. A família
também precisa estar bem instalada, ter
opções de diversão, para se sentir feliz no
local em que vive. Nisso sabemos que as
cooperativas Cre$ol estão contribuindo”, comenta.

Casa da família de Adão Neves, comunidade Quatro Irmãos,
em Coronel Vivida, região Sudoeste/PR
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Habitação

Famílias de baixa renda também
tem acesso a habitação

Distribuição das
moradias entre as
cooperativas filiadas
à Cre$ol Baser

Demanda de famílias que participam do Programa de Inclusão Social
está sendo atendida a partir da parceria entre entidades da
agricultura familiar, cooperativas e governo federal

BASE SUDOESTE

Investimento em habitação rural no PR e SC - Central Cre$ol Baser
Recursos do Governo Federal/PSH
2004
2005
Inclusão
R$
R$
2.866.500,00 3.429.000,00

R$
600.000,00

Total R$ 6.895.500,00

Recursos próprios das Cooperativas Cre$ol
2004

2005

R$
R$
1.827.145,00 2.390.000,00

Inclusão
R$
150.000,00

Total R$ 4.367.145,00

Total geral de investimentos em habitação rural entre 2004/2005 pelo Governo Federal e
Cooperativas na área de abrangência da Cre$ol Baser: R$ 11.262.645,00
Em 2005 o governo do estado do Paraná investiu R$ 2 mil para cada moradia,
totalizando aproximadamente R$ 1,3 milhão.

BASE CENTRO

através desse programa”, explica.
Para explicar aos agricultores e
agricultoras o funcionamento desse
programa e disponibilizar outras
informações sobre a nova moradia,
foram realizadas reuniões com todas as
famílias beneficiadas, antes do início das
construções. “Esse contato com os
agricultores foi importante para
esclarecer as dúvidas sobre os
financiamentos, sobre os projetos das
casas e ainda para levar às famílias
informações sobre saneamento, higiene
pessoal, cuidados com a água e a
produção de alimentos saudávei, porque
a qualidade de vida não depende só de
uma nova casa”, destaca Reinaldo.
O Programa de Inclusão Social
envolve famílias das regiões CentroOeste, Sudoeste e Oeste do Paraná,
região Metropolitana de Curitiba e Vale
Norte de Santa Catarina. Coordenam a
execução das ações nas regiões,
respectivamente, a Fundação Rureco,
Cresol Base Sudoeste e Fórum Oeste,
Aopa e Cemear, considerando que
localmente são firmadas outras
parcerias, fundamentais para a
realização dos trabalhos.

BASE OESTE

“ A gente já está velho, mas ainda sonhava
em ter uma casa melhor”, revela. Na
comunidade, que fica a 40 quilômetros da
cidade, outras cinco famílias foram
selecionadas para ter acesso aos recursos
do Programa de Habitação.
De acordo com o responsável
técnico pelo programa, o engenheiro
civil Reinaldo Antônio de Oliveira, um
dos principais critérios da seleção foi a
renda familiar mensal ser inferior a um
salário mínimo. “Mesmo sendo um
projeto piloto, nosso objetivo foi
alcançar aquelas famílias mais
empobrecidas, que não teriam outra
forma para ter uma casa melhor senão

B. NORTE

Reuniões com os grupos foram realizadas para disponibilizar informações sobre o programa de habitação

B. MEIO-OESTE

Cerca de 100 famílias que participam do Programa de Inclusão Social
estão tendo acesso a recursos do governo
federal e das cooperativas Cre$ol para
melhorar suas condições de moradia. No
mês de novembro iniciaram as
construções das casas, que devem estar
prontas até fevereiro do próximo ano.
Para a execução da obra, cada família
tem acesso a recursos do governo federal
no valor de R$ 6 mil, não-reembolsáveis,
e poderão financiar até R$ 1500 nas
cooperativas Cre$ol, para pagar em 72
parcelas mensais, de aproximadamente
R$ 25 cada uma.
A idéia de inscrever uma proposta
que atendesse especificamente o público
do Programa de Inclusão surgiu da
necessidade de melhorias nas condições
de habitações dessas famílias, e foi
concretizado graças a articulação das
entidades que executam o Programa.
O agricultor José Hamilton
Rodrigues mora na comunidade Santa
Rosa, município de Guaraniaçu, há mais
de 30 anos. Liderança local, ele diz que
com a renda obtida do pequeno pedaço de
terra que cultiva, não teria condições
financeiras para construir uma nova casa.

BASE FRONTEIRA

O agricultor
José Amilton,
liderança na
comunidade, é um
dos beneficiários
do Programa de
Habitação em
Guaraniaçu/PR

Cooperativas
Ampére
Bela Vista da Caróba
Capanema
Perola D' Oeste
Planalto
Pranchita
Realeza
Santa Izabel do Oeste
Santo Ant. do Sudoeste
BASE FRONTEIRA
Francisco Beltrão
Marmeleiro
Renascença
Salgado filho
Núcleo Marrecas
Chopinzinho
Coronel Vivida
Honorio Serpa
Mangueirinha
Núcleo Pinhais
Dois Vizinhos
Itapejara D' Oeste
Nova Prata do Iguaçu
Salto do Lontra
São Jorge D'Oeste
Vere
N. Vale Iguaçu
BASE SUDOESTE
Cândido de Abreu
Ivaiporã
BASE NORTE
Boa Ventura de S. Roque
Candói
Cerro Azul
Cruz Machado
Itaperuçu
Laranjeiras
Pinhão
Pitanga
Prudentópolis
Santa Maria do Oeste
Turvo
Virmond
BASE CENTRO
Cascavel
Guaraniaçu
Ibema
Lindoeste
Santa Lúcia
Tres Barras do PR
Vera Cruz do Oeste
BASE OESTE
Abelardo Luz
Luis Alves
Santiago do Sul
Xaxim
BASE MEIO-OESTE - SC

2004
0
15
11
9
19
18
8
17
97
30
20
12
8
70
23
30
22
13
88
18
14
12
9
17
16
86
244
14
14
14
14
5
15
21
16
8
20
113
25
9
9
14
12
69
38
30
20
12
100

2005
16
14
13
20
16
13
20
112
36
24
7
18
85
22
26
18
14
80
29
18
16
14
18
18
113
278
4
8
12
14
12
24
16
22
16
12
13
5
18
13
165
35
12
6
17
14
12
96
34
35
16
14
99

Inclusão TOTAL
31
3
3
28
3
24
2
41
2
36
2
2
2
21
39
2
16 225
70
4
44
21
2
30
4
10 165
51
6
61
5
40
27
11 179
49
2
34
2
32
4
25
2
37
2
38
4
16 215
37 559
6
2
22
28
2
15
1
28
2
43
5
21
43
6
18
2
36
3
31
2
5
8
40
2
13
23 301
60
27
6
15
31
3
3
26
13
1
10 175
77
5
65
40
4
29
3
12 211

TOTAL CENTRAL BASER 637 762 100 1499
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Investimento

Recursos começam a ser contratados
No mês de novembro as
cooperativas Cre$ol iniciaram as
contratações de recursos do Pronaf
Investimento nas linhas C, D e E. Este
ano a demanda é de R$ 40 milhões,
oriundos do Banco do Brasil, do BRDE
(Banco Regional de Desenvolvimento)
e do BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social).
Para se chegar a este montante as
cooperativas fizeram o levantamento da
demanda junto ao quadro social, que
depois passou pela análise das Bases
Regionais e da Cre$ol Baser para os
ajustes necessários.
Os recursos viabilizados pelas
cooperativas serão aplicados na
aquisição de animais, equipamentos e
maquinários, no melhoramento da infraestrutura das propriedades, do solo e de
pastagens. As regras do Pronaf
Investimento também permitem o
financiamento de veículos utilitários,
eletrificação e telefonia rural. De acordo

com Edivan José Possamai, da área da
Carteira de Crédito da Cre$ol Baser, esta
modalidade do Pronaf tem por finalidade
financiar bens ou benfeitorias que trarão
retorno ao agricultor a médio e longo
prazo, por isso também são
financiamentos com prazos maiores para
quitação.

Novas linhas
De acordo com Edivan, está em
análise a possibilidade de as cooperativas
passarem a acessar recursos de outras
linhas do Investimento, como o Pronaf B,
Pronaf Floresta e Pronaf Agroindústria.
“A meta é ampliar as modalidades de
crédito atendendo demandas específicas
dos associados”, explica.
O Pronaf B tem como característica
ser um crédito de inclusão social da
população rural de baixa renda. Podem
acessar esta linha os agricultores que
tenham renda familiar bruta anual de até
R$ 2 mil. O limite de acesso é de R$ 3 mil
por agricultor, sendo que cada operação

não pode ultrapassar R$ 1 mil
por ano. “Ou seja, cada
agricultor pode acessar até R$ 1
mil por ano, por três anos.
Depois disso, ele passa para uma
outro grupo de enquadramento
do Pronaf, no caso para o grupo
C”, explica Edivan. O número
estimado pelas cooperativas chega perto
de 500 famílias que se enquadram nas
regras desta modalidade. Para atender este
público a demanda é de R$ 500 mil, que a
Central Cre$ol Baser está pleiteando
junto aos agentes financeiros.
No caso do Pronaf Agroindústria, a
linha de crédito pode atender
principalmente a demanda das
cooperativas de produção da cadeia leite,
como as Clafs, Coorlafs e Cooplafs (leia
matéria na página 04). A disponibilidade
dessas novas linhas ao quadro social
depende das negociações com as fontes
de recursos, mas a expectativa é que
sejam implementadas no próximo ano.

Culturas permanentes, como a parreira, também podem
ser financiadas com recursos do Pronaf Investimento

Demanda aprovada
na linha convencional do
Pronaf Investimento/ 2005
Linha C
Linha D

R$ 12.921.600,00
R$ 18.708.500,00

Linha E

R$ 8.369.900,00

Total

R$ 40.000.000,00

Origem dos recursos
Banco do Brasil R$ 16,5 milhões
BNDES
BRDE

R$ 10 milhões
R$ 13,5 milhões

Formação

Instituto planeja atividades
e busca fortalecer parcerias
As primeiras ações do Instituto de
Formação de Cooperativismo
Solidário, o Infocos, estão ganhando
contorno. Várias atividades estão
sendo planejadas com o objetivo de
qualificar, formar e informar o máximo
de pessoas envolvidas nas atividades
das coopera-tivas, sejam dirigentes,
funcionários ou associados.
A diretoria do Infocos, constituída
por representantes de todas as Bases
Regionais e da Cre$ol Baser, com
apoio das assessorias e entidades
parceiras, está trabalhando na
formatação de cursos para todas as
áreas: diretores, funcionários,
associados, conselheiros fiscais e
administrativos e agentes de
desenvolvimento e crédito. “Está
sendo pensando
e planejado um
cronograma de atividades de formação
que atenda a demanda de cada uma das
áreas”, diz o presidente do Infocos,

Adão Carlos dos Santos. Para novos
diretores e conselheiros, a meta é
realizar os cursos nos meses que
antecedem as assembléias das
cooperativas,
prepa-rando os
agricultores que possam vir a ocupar
estas funções a partir de 2006.

Parcerias
De acordo com Adão, estão em
andamento as negociações com a
Universidade Federal do Paraná
(UFPR) para a realização de um curso
sobre cooperativismo, que deve ser
realizado através de telesalas,
ampliando assim a possibilidade de
participação de um número maior de
pessoas. “O Infocos é um antigo sonho
do Sistema Cre$ol de estar capacitando
e qualificando os agricultores para que
eles façam a gestão das cooperativas”,
destaca Adão. Segundo ele, a demanda
por formação somente entre as

Diretoria executiva do Infocos: Luiz Panzer (Base Fronteira), Adão Carlos dos Santos (Cre$ol Baser) e
Nilceu Kempf (Base Centro-Oeste)

cooperativas chega perto de 3 mil
pessoas.
O Infocos também está apoiando as
mobilizações pela criação da Universidade Federal do Sudoeste do Paraná.
“Sabemos que a região necessita de mais
instituições de ensino superior, preferencialmente que viessem realizar estudos

voltados à agricultura familiar”, ressalta.
O Instituto de Formação foi
formalizado no mês de agosto, com o
propósito de realizar pesquisas, cursos,
estudos, intercâmbios e projetos que
venham qualificar a ação dos agricultores
nas cooperativas e em outras frentes que
promovam a agricultura familiar.
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Especial 10 Anos

Cre$ol Pinhão comemora
uma década de cooperativismo

Nilceu Kempf (Zeca), na abertura do evento em que se comemorou os 10 anos da Cre$ol Pinhão

Agricultores e agricultoras de
Pinhão, na região Centro-Oeste do
Paraná, reuniram-se no dia 15 de outubro
para uma festa de confraternização e
comemoração dos dez anos da
cooperativa. A Cre$ol Pinhão foi uma
das cinco primeiras do Sistema Cre$ol,
constituída em outubro de 1995 pelos 23
sócios fundadores e abriu as portas no
dia 26 de março de 1996.
O primeiro presidente da cooperativa, Nilceu Kempf (Zeca), lembrou
que para constituição da cooperativa no
município cada sócio fundador
integralizou o valor de R$ 31. “Nós
criamos a Cre$ol num momento de crise
das instituições financeiras, onde até
uma agência de banco estava fechando
em Pinhão. Mesmo assim a gente se
desafiou a criar a cooperativa”, disse. Na
avaliação de Zeca, hoje a Cre$ol está
entre as entidades mais importantes do
município, porque capta recursos de fora
pra investir localmente, gerando renda e
empregos.
A cooperativa surgiu num momento
de grandes dificuldades dos agricultores
familiares no acesso ao crédito. Na
região, muitas famílias não tinham
documentação das terras (ainda hoje

muitas não tem) e por isso enfrentavam
grandes dificuldades no acesso a
recursos nas instituições financeiras
existentes. Na época, alguns grupos
trabalhavam com recursos do Fundo de
Crédito Rotativo, através da Fundação
Rureco e Afatrup (Associação das
Famílias de Trabalhadores Rurais de
Pinhão). “Junto com os agricultores nós
administrávamos os fundos de crédito
rotativo, mas sentimos a necessidade de
ampliar e facilitar o acesso ao crédito
para mais agricultores, já que a maioria
não tinha o título da terra”, diz João
Maria Almeida,
presidente da
Afatrup na época
de criação da
Cre$ol Pinhão.
“Teve quem dissesse que a gente era
louco, mas hoje,
onde o talão de
cheques da Cre$ol
é apresentado, é
bem aceito. A gente
não tem dificuldade de negociar
em lugar nenhum”,
comenta.

Quando a coo-perativa foi criada
uma das dificuldades foi aprender a
utilizar o dinheiro de forma que ele
trouxesse benefícios aos agricultores.
“Desde a década de 80 os agricultores
familiares não tinham crédito e
acabaram desaprendendo a trabalhar
com dinheiro de forma que desse retorno
pra família”, diz Luiz Tomacheski, vicepresidente da Cre$ol Pinhão. “Mas o que
aprendemos nesses dez anos vai ficar
para sempre. Hoje já sabemos
identificar quando um investimento
pode ou não dar certo”, diz Luiz.
Atualmente a Cre$ol Pinhão possui
mais de 700 associados que, através do
crédito e das demais ações da
cooperativa, vem conseguindo melhorar
as estruturas das propriedades, vem
conhecendo novas tecnologias de
produção e também melhorando a
qualidade de vida. “Nesses dez anos, o
mais importante foi a permanência do
agricultor no campo, porque antes eles
não tinham acesso ao crédito”, avalia o
atual presidente da cooperativa,
Sebastião Valdir Barbosa. “O desafio
que temos pela frente é descobrir
alternativas de produção, porque
herdamos um modelo que não se
encaixa na realidade da agricultura
familiar. Produzir de modo convencional, a monocultua, é um projeto sem
futuro. Estamos nos proponto a
construir novas possibilidades”, finaliza
Tomacheski.

As primeiras cooperativas do Sistema
Cre$ol foram a Cre$ol Dois Vizinhos,
Cre$ol Marmeleiro, Cre$ol Capanema,
Cre$ol Pinhão e Cre$ol Laranjeiras do
Sul. Elas formam constituídas em 1995 e
abriram as portas no ano de 1996. Ao
final deste primeiro ano de atividades,
elas somavam cerca de 1600 associados.

A Cre$ol Dois Vizinhos foi
constituída em junho de 1995 e foi a
primeira a abrir as portas, em 10 de
janeiro de 1996.

A Cre$ol Capanema comemora os 10
anos em novas instalações. Para
melhorar o atendimento aos associados e
associadas, a cooperativa inaugurou em
setembro a nova sede.

A Cre$ol Laranjeiras do Sul realizou
no dia 06 de novembro a festa em
comemoração dos 10 anos da
cooperativa. Na próxima edição do
Informa$ol traremos mais informações
sobre o evento e sobre a história desta
cooperativa.

A Cre$ol Baser está preparando uma
publicação especial com artigos e
depoimentos que resgatam a história de
constituição deste Sistema, criado e
gestionado por agricultores e
agricultoras familiares. O lançamento
deve ser feito em janeiro, no evento
comemorativo aos 10 anos. A data ainda
será definida.
Momento histórico: abertura da cooperativa em 1996
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Serviços

PACs: mais facilidades para o agricultor
Postos de atendimento
encurtam a distância entre
a cooperativa e os
associados, melhorando
a qualidade no atendimento
e no acompanhamento
das atividades financiadas

Distribuição dos Postos de Atendimento
Cooperativo (PAC) - Cre$ol Baser

Desde o mês de setembro, agricultores de Enéas Marques, no
Sudoeste do Paraná, passaram a ser
atendidos através do PAC local. O Posto
de Atendimento Cooperativo (PAC) foi
criado pela Cre$ol Francisco Beltrão
para ampliar a sua área de abrangência e
levar os serviços oferecidos pela
cooperativa aos agricultores familiares
de Enéas Marques.
A própria Cre$ol Franciso Beltrão
já foi um PAC, pertencendo à Cre$ol
Marmeleiro. Em 1998, depois de
funcionar por dois anos como posto de
atendimento, foi desmembrada da
Cre$ol Marmeleiro e constituida a
cooperativa local.
A Cre$ol Santa Lúcia, na região
Oeste, viveu situação semelhante. De
1999 a abril de 2004 funcionou como
posto de atendimento vinculado a
Cre$ol Lindoeste, até ser feito o
desmembramento e constituída a Cre$ol
Santa Lucia. “Foi bom ter atuado como

Cre$ol Francisco Beltrão
ampliou atendimento
com abertura de PAC
em Enéas Marques

Cre$ol
Abelardo Luz
Dois Vizinhos
Chopinzinho
Francisco Beltrão
Honório Serpa
Ibema
Laranjeiras do Sul
Pitanga
Salto do Lontra
Santiago do Sul
Turvo

posto de atendimento porque quando a
cooperativa foi criada já tinhamos cerca
de 320 sócios”, conta Reginaldo
Franciner, funcionário da cooperativa
desde 2002. A estrutura do PAC é a
mesma da cooperativa, tendo a oferta de
todos os produtos e serviços. “Tudo que
era disponibilizado para o associado na
sede, era disponibilizado no PAC
também”, informa Franciner.
A criação dos postos de atendimento
permite ampliar o atendimento e
favorece a proximidade com o
associado, além de diminuir custos de
deslocamento. Também é estratégia
para a criação de novas cooperativas,
pois geralmente são criados em
municípios com potencial, mas que

Base Regional
Meio-Oeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Sudoeste
Oeste
Centro-Oeste
Centro-Oeste
Sudoeste
Meio-Oeste
Centro-Oeste

Município/PAC
Ouro Verde
Nova Esperança do Iguaçu
Sulina
Enéas Marques
Clevelândia
Campo Bonito
Rio Bonito do Iguaçu
Nova Tebas
Nova Esperança do Sudoeste
São Domingos
Guarapuava

inicialmente não teriam condições de
viabilizar uma cooperativa. “Através do
PAC uma nova cooperativa vai se
constituindo, pois vai formando o
quadro social, capacitando funcionários
e preparando o terreno para ter uma
cooperativa local”, comenta Flávio
Marcos da Silva, diretor financeiro da
Central Cre$ol Baser.
Diferente do que ocorre com as
cooperativas, a criação dos PACs não
depende de autorização do Banco
Central, precisa apenas ser aprovada
pela Base Regional e pela Central
Cre$ol Baser. Atualmente onze
cooperativas têm posto de atendimento
em municípios de sua área de
abrangência (veja quadro acima).

PROCURE A SUA COOPERATIVA E SUBSTITUA OS
ANTIGOS CHEQUES PELO NOVO TALONÁRIO
NOVO T
A

LONÁR
IO DE C
HEQUES

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA

Cooperativas
ampliam oferta
de serviços
Contas de água, luz e
telefone podem ser pagas nas
cooperativas, que também
estão efetuando o pagamento
de aposentadoria e auxílios
Com o objetivo de trazer mais
facilidades aos associados e associadas, as cooperativas Cre$ol estão
incrementando a lista de serviços
ofertados. A partir de uma parceria
com o Banco do Brasil, as Cre$ol
tornaram-se correspondentes bancários, podendo receber contas e títulos.
“Assim, o associado não precisa mais
sacar o dinheiro na cooperativa e ir em
outro local para pagar suas contas”,
explica o diretor financeiro da Cre$ol
Baser, Flávio Marcos da Silva.
O serviço está disponível em cerca
de 20 cooperativas, mas a meta é que
até o final do ano todas estejam
habilitadas e também passem a receber
contas de água, luz, telefone e títulos
que tenham código de barras. Neste
caso, é preciso estar atento a data de
vencimento do título, pois somente
aqueles que tenham sido emitidos pelo
Banco do Brasil poderão ser quitados
na Cre$ol após o vencimento.
Outra vantagem em ser correspondente bancário é a possibilidade de
efetuar o pagamento de aposentadorias e outros benefícios, como
auxílio maternidade e auxílio doença,
desde que o beneficiário tenha optado
por receber o benefício pelo Banco do
Brasil. Em algumas cooperativas estes
pagamentos já estão sendo feitos,
oferecendo mais comodidade aos
associados. “Nossa orientação é que os
associados e as associadas verifiquem
nas cooperativas se o serviço já está
disponível”, destaca Flávio.
De acordo com o diretor financeiro da Cre$ol Baser, o recebimento
de contas e o pagamento de benefícios
não está restrito ao quadro social, ou
seja, também a população do meio
urbano pode utilizar este serviço nas
cooperativas Cre$ol.
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Alternativa

Sementes crioulas terão amparo
do Proagro na safra 2005/2006
Para a safra 2005/2006 os agricultores familiares podem utilizar
sementes crioulas e ainda contar com o
amparo do Proagro. O governo federal,
através de uma resolução do Banco
Central divulgada no final de setembro,
autorizou o enquadramento no Proagro
de operações com recursos do Pronaf
Custeio nas linhas C e D para lavouras
cultivadas com sementes crioulas, além
das tradicionais.
Isso não era possível nas safras
passadas, quando apenas as sementes
certificadas e recomendadas oficialmente pelo Ministério da Agricultura
tinham direito ao Proagro. “Um dos
problemas enfrentados pelo agricultor
que busca o Proagro era a utilização das
sementes crioulas, que não possuiam
amparado do seguro por não estarem
dentre as cultivares recomendadas
oficialmente pelo Ministério da
Agricultura”, comenta Edivan José
Possamai, agrônomo da área da Carteira
de Crédito da Central Cre$ol Baser.
De acordo com Edivan, embora a
medida tenha validade somente para a
safra 2005/2006, ela pode ser
considerada um avanço nas regras do
Proagro, considerando que o uso de
sementes crioulas ainda é um costume
entre muitos agricultores familiares,

além de ser uma alternativa para a
redução dos custos de produção e
garantir mais autonomia ao agricultor.
“As cooperativas inclusive fazem
trabalhos de estímulo ao resgate e uso
de sementes crioulas. Com essa
abertura nas regras do Proagro, nossa
expectativa é que aumente o uso dessas
sementes”, avalia.
Segundo informações da Secretaria
da Agricultura Familiar (SAF/MDA),
para se beneficiar da medida o agricultor
terá que preencher um formulário com
informações sobre quais atividades
agrícolas pretende desenvolver com
sementes crioulas. O preenchimento
deverá ser feito nas entidades que
emitem a DAP (Declaração de Aptidão
ao Pronaf), como os sindicatos, Emater
(PR) ou Epagri (SC).
A intenção do governo federal é
fazer um levantamento de dados sobre as
sementes crioulas utilizadas pelos
agricultores, como produtividade,
quantidade utilizada e condições
climáticas necessárias para a produção.
Com base nessas informações, o
governo pretende incluir as cultivares
crioulas dentre as recomendadas
oficialmente, para que sejam
automaticamente enquadradas no
Proagro nos próximos anos.

Medida é valida somente para esta safra.
Já a soja transgênica terá amparo do
seguro somente no Rio Grande do Sul

Variedades de
milho crioulo
podem ser utilizadas
nas lavouras
financiadas com
recursos do
Pronaf Custeio
com amparo do
Proagro, o seguro
da agricultura
familiar

Soja transgênica
A mesma resolução que autorizou
o amparo do Seguro da Agricultura
Familiar para lavouras de sementes
crioulas, limita o amparo do Proagro
no uso de sementes de soja transgênica.
De acordo com a resolução, apenas os
agricultores do Rio Grande Sul terão
amparo do proagro nas lavouras de soja
transgênica, financiadas com recurso
do Pronaf Custeio na safra 2005/2006.
De acordo com o agrônomo
Edivam Possamai, para a agricultura

familiar, o maior impacto provocado
pelo avanço da soja transgênica pode ser
o aumento da monocultura, a perda da
diversidade produtiva, além de uma
maior dependência dos agricultores em
relação a compra de sementes e
insumos. “Por outro lado, o uso de
sementes crioulas dá ao agricultor mais
autonomia, principalmente por permitir
que ele produza sua própria semente e
também por favorecer o uso de adubos
naturais, na maioria dos casos,
disponíveis na propriedade”, diz.

Orgânicos

Mostra de produtos abre novas portas de comercialização
Para expor e debater a comercialização na
agricultura orgânica, foi promovido, em Ivaiporã,
região Centro-Oeste, no dia 26 de outubro, o
Seminário e Mostra de Comercialização em
Agricultura Orgânica do Vale do Ivaí. O evento
reuniu 30 expositores, associações e entidades do
setor que atuam nos 28 municípios da região.
A Cre$ol Ivaiporã participou da mostra de
produtos orgânicos, representando as cooperativas da região, dando visibilidade à produção
das famílias associadas. Na avaliação do
presidente da Cre$ol Base Norte, Osmar Masiero,

o evento foi importante para mostrar o potencial da
agricultura familiar na região, para a abertura de
novos mercados e para incentivar o aumento da
produção orgânica. Também foi realizado um ciclo
de palestras para consumidores, envolvendo cerca de
duas mil pessoas.
De acordo com Osmar, a feira abriu canais de
comercialização importantes. Duas redes de
supermercados de São Paulo manifestaram interesse
em comprar a produção orgânica da região e
empresas de Minas Gerais querem comercializar o
café orgânico produzido em Ivaiporã, inclusive de

agricultores associados da Cre$ol.
A produção orgânica começou na região por
iniciativa dos próprios agricultores na década de 90.
Atualmente, segundo dados da Emater, a região tem
70 produtores já certificados e cerca de 30 produtores
estão em fase de conversão.
O Seminário e Mostra de Comercialização em
Agricultura Orgânica do Vale do Ivai foi promovido
pelo Sebrae e Emater, com apoio de várias
organizações da região, entre elas a Cre$ol, além do
governo do estado, Ministério de Desenvolvimento
Agrário e Rede Ecovida.
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Confraternização

Copa Cre$ol se consolida como maior
evento de integração de famílias associadas

Dominó foi uma das modalidades da Copa Cre$ol Luis Alves

Já está se tornando tradição para as
cooperativas Cre$ol reunir associados e
associadas para uma festa esportiva e de
confraternização entre os meses de
outubro e dezembro. As Copas Cre$ol,
que iniciaram timidamente em 2002,
por iniciativa da Cre$ol Coronel Vivida,
em 2005 foram promovidas pela
maioria das cooperativas filiadas à
Cre$ol Baser e com muitas inovações.
A região Sudoeste foi pioneira na
realização da Copa, registrando a cada
ano novas adesões. A Cre$ol Coronel
Vivida, primeira coperativa a realizar o
evento, em 2002 reuniu 27 equipes. Em

Comunidade São Cristóvão é campeã na bocha da Copa Cre$ol Coronel Vivida

2004 a coordenação do evento foi
surpreendida com o número de
inscrições: 47 times se inscreveram para
a competição. Em 2005 a cooperativa
repetiu o sucesso e novamente teve
grande participação do quadro social
nas modalidades futebol suíço e bocha
feminina.
Em 2005, cooperativas de outras
Bases também realizaram o evento. Em
Luis Alves, região litorânea de Santa
Catarina, a festa esportiva reuniu grande
parte dos associados e suas famílias que
participaram de várias modalidades, entre
elas truco, sinuca, canastra, dominó, vôlei

de areia e futebol, além de gincana para as
crianças e concurso de culinária.
Inovações também nas competições
de Dois Vizinhos e Salto do Lontra, no
Sudoeste, que
tiveram excelente
participação na modalidade bocha para
casais, com mais de 30 inscrições. “São
novidades que possibilitam a participação de toda a família”, comenta
Maximino Beal, presidente da Cre$ol
Salto do Lontra. Também o futebol
feminino tem revelado a habilidade das
mulheres neste esporte.
Os torneios são organizados com o
objetivo de integrar os associados e suas

famílias, representando um momento de
lazer para as comunidades rurais aos fins
de semana. As regras das competições
também buscam promover a integração.
No caso do futebol suíço, a Base
Sudoeste adotou critérios para garantir a
participação de sócios de todas as idades.
Três aspectos básicos precisaram ser
considerados na formação das equipes:
serem formadas exclusivamente por
sócios; ter no mínimo dois jogadores em
campo com mais de 40 anos; e serem
formadas por atletas da comunidade,
com exceção daquelas que não tenham
sócios suficientes para montar a equipe,
podendo então serem constituídas por
jogadores de comunidades próximas.
“Isso deixa a copa mais competitiva e
com menos possibilidade de ter equipes
com nível técnico muito superior que as
demais”, avalia Pablo Guancino, da
Base Sudoeste.
A Copa Sudoeste de 2005 já está
agendada para o dia 17 de dezembro.
Segundo o coordenador da Base
Regional, Luiz Possamai, a expectativa
é ter equipes representando todas as
cooperativas da região. “Além disso
queremos fazer amistosos entre as
bases, que desde já estão convidadas a
participar do evento”, avisa Luiz.
Também devido a boa receptividade do quadro social, está sendo
planejada a Copa Cre$ol Baser,
reunindo a equipe campeã e vicecampeã das competições regionais. A
data e local do evento serão definidos e
divulgados em breve.

Diretores participaram de
seminário no Ceará
Diretores de cooperativas Cre$ol das
Bases Sudoeste e Fronteira participaram
do Seminário Internacional de Socioeconomia Solidária em Fortaleza, capital
do Ceará, realizado entre os dias 08 e 12
de novembro. Além de representar o
Sistema Cre$ol no evento, o grupo
também conheceu algumas experiências
cooperativistas, principalmente na área de
acompanhamento técnico.
No Piauí, o grupo visitou municípios
onde as discussões sobre o cooperativismo de crédito vem acontecendo. Em

Pernambuco, as visitas foram à
Coopagel, Assocene (Associação de
Orientação às Cooperativas do Nordeste)
e também a alguns agricultores que
participam destas organizações.
De acordo com o coordenador da
Base Sudoeste, Luiz Possamai, outros
intercâmbios estão sendo programados
para o próximo ano para possilitar que
diretores de todas as cooperativas
tenham a oportunidade de conhecer
experiências do cooperativismo em
outras regiões do país.

Comitiva que foi ao Nordeste: Vilmar Vandresen (Cre$ol Francisco Beltrão), Maximino Beal (Cre$ol Salto do Lontra),
Ivo Schneider (Cre$ol Nova Prata), Idolino Gregolin (Cre$ol Coronel Vivida), Valmir Pramio (Cre$ol São Jorge d'Oeste),
Alzemiro Thomé (Cre$ol Itapejara d'Oeste), Ernesto Chaves (Cre$ol Mangueirinha), Ilso Girardi (Cre$ol Honório Serpa),
Luiz Possamai (Base Sudoeste) e Miguel Thomé (Cre$ol Verê).

