Produção leiteira ganha em qualidade com a Instrução Normativas 51
Profissionalizar o produtor, disponibilizar mais informações sobre a cadeia produtiva e a nova legislação para os
cuidados com a produção, são as formas que as cooperativas, a indústria e o Governo buscam para alcançar excelência
no leite brasileiro e superar a crise atual- página 11

Cooperativas vão
financiar mais
moradias em 2006
Para este ano outras 580 famílias
agricultoras terão acesso a linhas de
financiamento para construção de
moradias no campo. Recursos
viabilizados pelas Cre$ol, em
condições adequadas aos agricultores
familiares, vão complementar o que
for repassado pelo governo federal
através do PSH - página 04

Cre$ol Cerro Azul é
destaque na região

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

Cooperativas já liberaram 85%
dos custeios da safra 2005/06
O ano agrícola ainda não se encerrou, mas o balanço preliminar das operações com recursos do
Pronaf Custeio dá conta de que a maioria dos contratos já realizados são na linha “C”. Outro
dado importante é o aumento no número de contratações para atividades diversificadas que
vão além do tradicional cultivo de grãos, como a cebola, alho e piscicultura - Página 06

Cooperativa localizada na região do
Vale do Ribeira, no Paraná, tem como
parceiras mais de vinte entidades
locais com as quais desenvolve vários
projetos. O reflexo dessa articulação é
visto tanto nas propriedades de
associados como nos números da
cooperativa: captação acima da média
e baixo índice de inadimplência

10 anos
de Cre$ol
As cinco primeiras
cooperativas, que abriram as
portas em 1996, estão
completando uma década de
atividades. Em Dois Vizinhos,
a primeira a ser criada,
diretores, associados,
representantes de entidades
parceiras e funcionários
comemoraram o aniversário
da cooperativa com ato
solene - Página 03

página 08

Parcerias fortalecem
projetos dos agricultores
Em Santa Catarina, as novas
cooperativas vinculadas a Base
Regional Litoral estão trabalhando no
fortalecimento das parcerias com
associações e cooperativas de
produção. Em Blumenau, a Cre$ol
conta com o apoio da Cooperprove e
da Associação Vale Germânia
página 05
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Em Dois Vizinhos atendimento marcou início de uma nova etapa para a coopertiva

Agroindústria de panificação
gera trabalho e renda

Copas Regionais são
sucesso de público

Grupo de agricultoras já planeja investir
na produção para atender a demanda.
Além das famílias diretamente
envolvidas na panificação de pães, bolos
e bolachas, outras são beneficiadas com
o fornecimento de leite, ovos, manteiga,
entre outros produtos - página 12

Equipes campeãs dos torneios municipais
participaram das competições regionais,
realizadas em Candói, região CentroOeste e em São Jorge D'Oeste, no
Sudoeste do Paraná, onde as disputas
foram transmitidas por emissoras de rádio
para toda a região - página 10
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Opinião
Cenário atual pede novas estratégias para
a agricultura familiar

Nos dias 10 e 11 de dezembro os funcionários das cooperativas Cre$ol, vinculadas
a Central Baser, participaram do encontro de formação e confraternização,
realizado em Quedas do Iguaçu/PR. A programação do evento incluiu palestras
sobre a história do cooperativismo e a atual lei cooperativista, saúde no trabalho,
motivação e avaliação dos funcionários no sentido de estar melhorando ainda
mais o atendimento e o funcionamento das cooperativas. Também foram
escolhidos os representantes dos funcionários por Base Regional. Na foto, da
esquerda para a direita, Ediane Fantinelli, representante da Base Meio-Oeste/SC;
Claudinei Fernandes, representante da Base Litoral/SC; Edinaldo José Ribas, da
Base Vale do Ribeira; Ana Karina Toledo, da Base Fronteira; Sandra Tonin e
Elyane Zanini, representando Leandro Leite, da Base Centro-Oeste; e Edson
Possamai, da Base Sudoeste. Os representantes das Bases Oeste e Norte que não
estavam no momento do “clic”.

O Informa$ol é uma publicação da Cooperativa Central
de Crédito Rural com Interação Solidária - Cre$ol Baser
Direção Executiva
Diretor Presidente: Vanderley Ziger;
Vice-presidente: João Medeiros;
Diretor Financeiro: Flávio Marcos da Silva;
Diretor-Secretário: Adão Carlos dos Santos;
Diretor-Secretário: Adir Fiorese
Conselho Administrativo
Denílson Rodiguero, Luiz Ademir Possamai,
Nilceu Kempf, Assis Miguel do Couto,
Osmar Maziero, João Osório, Edemar Cavagnolli
Conselho Fiscal 2005/06:
Valmor Sangaletti, Claudirene Mitellmann,
Altair Telles dos Santos, Luiz Panzer,
Alci Siqueira e Osni Ramos
Equipe Cresol Baser
Carteira de Crédito
Edivan Possamai, Dirceu Basso,
Valdecir Martins, Ari de David
Informática
Leonardo Sant’Anna, Marcelo Vargas
e Rafael dos Santo Antunes
Direção Editorial:
Diretoria Executiva da Cre$ol Baser
Jornalista responsável:
Carla Coloniese - MTb 4375/18/15
Reportagem, Edição e Fotos:
Carla Coloniese e Gladson Fabian Marques
Arte/projeto gráfico:
Marcos Chiapetti

Fevereiro - 2006

Supervisão e Controle
Adriano Michelon, Claiquer Carneiro,
Jânio de Souza, Alcemar Candiotto
e Edson Schillikmann
Comunicação
Carla Coloniese - MTb 4375/18/15
Jurídico
Arni Hall
Projetos
Luiza Maria da Silva, Roberson Fieira e
Reinaldo de Oliveira.
Financeiro
Iraci Biancati e Rosalino Alba
Formação
Lisania de Giacometti
Apoio a cooperativas
Sérgio Vitcel
Apoio Interno
Artêmio Tavares Junior, Leonette Alves,
Italita Marafon, Maria de Lurdes Pelisser

Tiragem: 15.000 exemplares
Apoio:

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Sugestões e comentários podem ser enviados para o endereço abaixo ou para o e-mail: boletim@cresol.com.br
Rua Nossa Senhora da Glória, 52 A, Bairro Cango, Francisco Beltrão - PR
Cep 85604-090 - Fone/Fax: 46 3524 1981 - baser@cresol.com.br - www.cresol.com.br

Nos últimos dois anos, a agricultura familiar vem enfrentando várias
dificuldades em conseqüência das transformações econômicas e ambientais, o
que nos coloca num momento de reflexão sobre os rumos a seguir, no sentido
de orientar o uso do crédito na reprodução social e na sustentabilidade
econômica e ambiental.
Cabe lembrar que, entre 2000 e 2004, a produção das commodities
agropecuárias (soja, milho, leite, carnes, café, entre outras) na lógica
produtivista da agricultura de mercado, com o uso intensivo de adubos sintéticos,
agrotóxicos e máquinas, apresentou alta rentabilidade econômica. Esta situação
fez com que a maioria dos agricultores familiares entrasse na dinâmica produtiva
agro-exportadora, numa visão imediatista, o que levou, por exemplo, a uma
agressividade sobre o meio ambiente (como a destruição de matas ciliares).
No entanto, principalmente a partir de 2005, este cenário passa por
mudanças. Primeiro, houve a volta dos preços das commodities ao preços médios
históricos internacionais e o aumento dos custos de produção, acarretando a
diminuição da margem de renda dos agricultores. Segundo, a ocorrência de
estiagens de forma consecutiva, com previsões de sua repetição nos próximos
anos. Junta-se a isso o acúmulo do endividamento dos agricultores, devido as
“tecnologias” e renegociação de dívidas de anos anteriores.
É tendo em mente este novo cenário econômico e ambiental que devemos
buscar novas estratégias para a agricultura familiar, direcionando os créditos
para atividades que consigam ser sustentáveis. Consideramos estratégico a
produção com baixos custos; a agroindustrialização para agregar renda; a
busca de mercados alternativos como as feiras-livres; produtos e formas de
produção diferenciados; o uso de atividades de menor risco climático (as
agroflorestas como exemplo); e busca pela diversificação das atividades, dentro
das diferentes realidades locais.
Ao mesmo tempo, faz-se necessário o fortalecimento das parcerias locais
com as demais entidades ligadas a agricultura familiar, no sentido de unir
esforços e trabalhos no atendimento das diversas demandas e dimensões da
vida no meio rural.
Edivan José Possamai
engenheiro agrônomo e integrante da equipe
de Carteira de Crédito da Cre$ol Baser

Experiência do Sistema Cre$ol foi apresentada
para estudantes da Universidade de Viçosa/MG
Um sistema de crédito criado e
gestionado por agricultores
familiares, que está completando 10
anos de atividades, que construiu
instrumentos de gestão, que aposta na
capacitação dos agricultores, que
localmente está contribuindo na
economia e no desenvolvimento.
Sim, estamos falando do Sistema
Cre$ol e tudo isso foi compartilhado
com estudantes do curso de
Especialização em Cooperativismo,
promovido a partir de uma parceria
entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e a Universidade de Viçosa, em Minas Gerais.
Os acadêmicos tiveram a oportunidade de conhecer a experiência do

Sistema Cre$ol durante um seminário
realizado no dia 10 de janeiro, na
instituição de ensino.
O diretor-presidente da Central
Cre$ol Baser, Vanderley Ziger, falou
ao grupo de acadêmicos sobre a
história de criação do Sistema Cre$ol,
sua forma de organização e como as
cooperativas trabalham com o
microcrédito, facilitando o acesso aos
recursos e incluindo centenas de
agricultores familiares ao sistema
financeiro. Vanderley fez uma avaliação bastante positiva do evento
devido a boa interação com o grupo,
formado por representantes de diversas
organizações cooperativistas e movimentos sociais.
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Especial 10 Anos

Primeira cooperativa do Sistema
completa 10 anos
Cre$ol Dois Vizinhos, que abriu as portas no dia
10 de janeiro de 1996 com pouco mais de R$ 700 de
capital social, emprestou em 2005 mais de
R$ 1 milhão de recursos próprios aos cooperados
Agricultores familiares, representantes de entidades parceiras e do poder
público participaram, no dia 10 de
janeiro de 2006, do ato comemorativo
aos 10 anos da Cre$ol Dois Vizinhos,
realizado na sede da cooperativa, que foi
a primeira do Sistema Cre$ol a iniciar
atividades.
A Cre$ol Dois Vizinhos, constituída
em junho de 1995, abriu as portas no dia
10 de janeiro de 1996. Neste dia foi
realizada, na Câmara de Vereadores do
município, a assembléia de posse dos
conselhos fiscal e administrativo e
oficializada a instalação da cooperativa.
“Para nós é uma satisfação muito grande
ver o que a cooperativa representa hoje
para nós agricultores. No começo
tínhamos muitas dúvidas, não tínhamos
todo o conhecimento, mas fomos aos
poucos avançando. Hoje temos uma
cooperativa que cresceu e continua nas
mãos dos agricultores familiares”,
declara o atual presidente Délcio Perin.
Para dar início às atividades da

Cre$ol Dois Vizinhos, os 27 sóciosfundadores integralizaram o valor de R$
31,00 como cota-capital. Este foi o
capital inicial da cooperativa, que
atualmente conta com quase mil
associados, tendo viabilizado ao quadro
social cerca de R$ 4 milhões de recursos
no ano de 2005. “A experiência que
começou aqui se espalhou e está em toda
a região sul, incluindo centenas de
famílias no acesso ao crédito”, destaca o
presidente da Cooperativa Central
Cre$ol Baser, Vanderley Ziger. O
presidente da Central lembra que foi na
Cre$ol Dois Vizinhos que ele deu os
primeiros passos no cooperativismo de
crédito, em 1997. “Fiz estágio na
cooperativa e aprendi muito com os
diretores, agricultores que na época
também estavam aprendendo como fazer
a gestão de uma instituição financeira”.
Délcio Perin também destaca que
nesses 10 anos a cooperativa se
consolidou com apoio dos parceiros,
como Assesoar e Sindicato dos

Assembléia Geral realizada na Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos, no dia 10 de janeiro de 1996, para posse
do primeiro Conselho Administrativo e Conselho Fiscal e instalação da cooperativa

Trabalhadores Rurais do município,
especial a Assesoar na região Sudoeste e
Banco do Brasil e mais recentemente a
a Fundação Rureco na região CentroCooperativa de Leite da Agricultura
Oeste do Paraná.
Familiar (Claf) e também a Cooperativa
Além de Dois Vizinhos, em 1996
de Comercialização - Coopafi, entre
também foram inauguradas as unidades
outras entidades.
de Marmeleiro, Capanema, Pinhão e
A avaliação do presidente da
Laranjeiras do Sul. Atualmente, mais de
cooperativa é de que nesses 10 anos de
350 municípios da região Sul estão na
atividades a Cre$ol Dois Vizinhos
área de abrangência das 101
cumpriu com o seu principal objetivo:
cooperativas, tendo mais de 50 mil
fazer o crédito chegar aos agricultores
famílias associadas.
familiares e com isso
possibilitar a concretiQUADRO SOCIAL DA CRE$OL DOIS VIZINHOS
zação de diversos pro956
jetos de vida, entre os
843
quais, destaca ele, a
permanência das famílias no campo, evitando
599
o aumento das favelas
426
378
nas periferias da cidade.
O surgimento do
194
Sistema Cre$ol está
vinculado às entidades e
movimentos sociais, em
31/12/1996
31/12/1998
31/12/2000
31/12/2002
31/12/2004
31/12/2005
Gráfico mostra evolução do quadro social em dez anos de atuação da cooperativa

De uma, agora são quatro cooperativas
Ao ser criada, a Cre$ol Dois
Vizinhos abrangia também os
municípios de Boa Esperança do
Iguaçu, Nova Prata do Iguaçu,
Cruzeiro do Iguaçu, Salto do Lontra
e Verê. Aos poucos foram ocorrendo
os desmembramentos, sendo então
O atual presidente da cooperativa, Délcio Perin, fala aos participantes do ato comemorativo

criadas as unidades de Salto do
Lontra, Nova Prata e Verê, que
juntas somam atualmente cerca de 3
mil associados. Em toda região
Sudoeste já são 26 cooperativas que
abrangem 42 municípios e agregam
mais de 17 mil associados.
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Casa Nova

Programa de Habitação da Cre$ol vai
beneficiar mais famílias agricultoras em 2006

Projeto institui Política
Nacional da
Agricultura Familiar

Cooperativas novamente vão viabilizar recursos para construção de moradias,
complementando subsídios do Governo Federal

O antes” e “o depois” para a família Pereira, de Abelardo Luz/SC, que foi selecionada para participar do programa em 2005

Depois da experiência adquirida
com o projeto piloto de habitação rural
em 2004 e do êxito obtido na execução
do programa em 2005, o Sistema Cre$ol
tem um novo desafio. Em 2006, as
cooperativas Cre$ol filiadas à Central
Cre$ol Baser vão viabilizar mais 580
moradias para famílias agricultoras,
oferecendo a elas uma oportunidade de
melhorar as condições de vida.
A Cre$ol Baser foi novamente
contemplada no leilão do Programa
Habitacional de Interesse Social, o
PSH, do Ministério da Fazenda e
Ministério das Cidades, e com isso
poderá viabilizar a construção de mais
casas para famílias agricultoras.
Para a construção de cada casa será
disponibilizado R$ 6 mil do governo
federal, não-reembolsáveis, e as
cooperativas Cre$ol vão disponibilizar
recursos em condições adequadas à
capacidade de pagamento dos
agricultores familiares.
De acordo com o responsável
técnico pelo Programa na Cre$ol Baser,
Reinaldo Antonio de Oliveira, tem
prioridade as famílias associadas que se
encontram em condições mais precárias
de moradia. “O objetivo principal do

Programa de Habitação da Cre$ol é
atender uma parcela da população rural
que necessita de melhores condições de
moradia e que não é contemplada pelos
programas habitacionais existentes”,
explica Reinaldo.
Em março iniciam os treinamentos
técnico-social com visitas nas
cooperativas e reuniões com os
mutuários. O prazo de execução das
obras vai de junho a dezembro de 2006.
Para diminuir os custos de execução é permitido o uso de mão-de-

Distribuição
de casas
entre as
Bases
Regionais
vinculadas a
Cre$ol Baser

obra familiar e a negociação e compra
dos materiais de construção são feitas
coletivamente pela cooperativa.
Com este projeto o Sistema
Cre$ol busca incentivar a permanência dos agricultores no campo
para que dêem continuidade aos
projetos de produção, o que vem
fortalecer a agricultura familiar. O
Programa também representa uma
oportunidade para as cooperativas
fortalecerem as parcerias locais e
potencializar projetos.

Base Fronteira

70

Base Sudoeste - Núcleo Marrecas

50

Base Sudoeste - Núcleo Vale do Iguaçu

73

Base Sudoeste - Núcleo Pinhais

65

Base Centro

69

Base Norte

20

Base Vale do Ribeira
Base Oeste - PR
Base Meio-Oeste - SC
Base Litoral - SC
A SEREM DISTRIBUÍDAS PELA BASER
TOTAL 2006

25
55
38
35
80
580

A comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento
Rural da Câmara dos Deputados aprovou
em dezembro de 2005 o projeto de lei
n°3952/2004, de autoria do deputado
federal Assis Miguel do Couto (PT-PR)
(foto), que regulamenta a atividade da
agricultura familiar. O PL foi aprovado
por unanimidade na Comissão
de
Constituição e Justiça, por isso segue
direto para o Senado Federal. Ao se
transformar em lei, inédita no Brasil, o
conteúdo do projeto servirá para
regulamentar a atividade, que é
responsável hoje por 44% do PIB
agropecuário e pela ocupação de 77% da
mão-de-obra no meio rural.
As leis voltadas ao fortalecimento da
agricultura familiar no Brasil
encontram-se atualmente espalhadas em
normativos que vão desde os Decretos
Presidenciais, a exemplo do que instituiu
o PRONAF Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar,
até às Resoluções do Banco Central do
Brasil, fragilizando as políticas públicas
instituídas para a agricultura que não tem
uma lei geral para questões específicas
como essa.
Para o deputado Assis a importância
do Projeto é ainda maior pois na sua
opinião ele foi construído coletivamente,
com a participação de movimentos
sociais, sindicatos, entidades,
federações, confederações, institutos e
do próprio Ministério do
Desenvolvimento Agrário. "A rápida
tramitação do Projeto se deve
principalmente ao amplo apoio e forte
acompanhamento junto à Câmara dos
Deputados, tanto da parte do MDA,
quanto de algumas entidades", avalia o
deputado.
(Gladson Fabian Marques)
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Integração

Parcerias fortalecem projetos dos agricultores na
região litorânea de Santa Catarina
Atuação da Cre$ol Blumenau está fortalecendo
e sendo auxiliada pela cooperativa de
industrialização e por uma associação de
produtores de leite do município

Conservas da Cooperprove e nata da Associação Vale Germânia: marca própria fortalece relação com o consumidor

Crédito viabilizado pela Cre$ol vem complementar ação da
cooperativa que já atua nos três setores: produção,
industrialização e comercialização

Em Blumenau, Santa
Catarina, a unidade da Cre$ol
aberta há poucos meses para o
fortalecimento do cooperativismo na região, encontrou
uma experiência singular que
está auxiliando os agricultores
familiares por meio de uma
parceria entre uma cooperativa de industrialização e
uma associação de produtores
de leite.
A Cooperprove - Cooperativa do Programa de
Verticalização, nasceu de um
núcleo de produtores em
1998, com o intuito de formar
um programa de verticalização da produção, apoiado

pelo poder público municipal. Um ano
depois foi formada a cooperativa que
entre outros, lançou uma linha de
produtos com marca própria que vai de
conservas a leite, de panificação a
salames, de queijos a licores.
Gustavo Nogueira Giovani, gerente
administrativo da Cooperprove, conta
que a parceria com a Cre$ol surgiu da
necessidade de desburocratização e
facilitação do acesso do produtor rural ao
crédito, além da aplicação do recurso de
forma planejada na sua produção. Para a
presidente da cooperativa de crédito
Marli Gaulke Quarantani, “a Cre$ol veio
para colaborar na questão do crédito,
facilitando o acesso aos recursos para
aqueles agricultores que já estavam no
processo produtivo”.

Para Gustavo Nogueira, a atuação
conjunta das entidades só traz
benefícios. “Entre as vantagens que
posso mencionar em nosso sistema está a
abertura de um canal de comercialização
para o produtor. A racionalidade na
produção aumenta a motivação e
fortalece a marca junto a cooperados e
consumidores”, declara. A Cooperprove
atua nos três setores - produção,
industrialização e distribuição, e conta
com 13 agroindústrias diversificadas e
uma agroindústria em comum entre os
produtores associados, que congrega 90
produtores de leite. Em abril de 2000 a
cooperativa adquiriu uma usina de
beneficiamento móvel, um caminhão
baú adaptado e em 2001, sua usina atual,
a Cooperativa Prove de Blumenau.

Associação garante bom preço para produção
Outra entidade parceira da Cre$ol
Blumenau é a Associação de
Produtores de Leite Vale Germânia,
que trabalha com mais de 100
associados, com uma atuação também
nos três setores. A associação dispõe
de um caminhão que faz a coleta do
leite nas unidades produtivas, leva até
sua indústria para o empacotamento do
leite e posterior distribuição na região
de Blumenau. Marcio Schwanz, vicepresidente da Vale Germânia, conta
que a maior dificuldade encontrada

hoje está na mudança de percepção do
pequeno agricultor, para que ele desperte
para a valorização e importância do
sistema cooperativo e para força que ele
tem junto ao consumidor, pela boa
imagem que produz, a facilidade de
linhas de financiamento e a negociação
no preço do produto.
O presidente da Associação Osni
Otto avalia que a cooperativa de crédito
é uma ferramenta para que os
agricultores possam ter acesso facilitado
ao crédito para estarem melhorando e

ampliando suas atividades agrícolas. Em
dezembro de 2005, a Associação assinou
convênio com a CONAB do Programa
Fome Zero, no valor de R$ 250 mil para
que os agricultores forneçam desde
hortifrutigranjeiros a leite para
entidades assistenciais.
Criada em 1998, a Associação Vale
Germânia nasceu da necessidade de
combater os baixos preços praticados
pela grande indústria local. Junto com o
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Blumenau, cinco produtores se reuniram

para montar sua própria indústria de
leite. Com recursos do Pronaf no valor
de R$ 75 mil reais, mais R$ 45 mil
investidos pelos produtores, eles
montaram a indústria de beneficiamento de leite, com tanque de
expansão e caminhão de coleta. Com
uma produção inicial de 500
litros/dia, hoje a Associação conta
com 120 famílias associadas e um
produção de 6000 litros/dia, com 80%
dirigida para os derivados laticínios.
(Gladson Fabian Marques)
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Pronaf Custeio

Maioria dos contratos de Pronaf
Custeio são na linha C
Financiamentos são
utilizados para produções
convencionais, como os
grãos, mas também para
outras atividades como o
cultivo de cebola, alho,
banana e piscicultura

Cultivo de grãos ainda é a principal atividade financiada com recursos do Pronaf

As contratações de recursos do
Pronaf Custeio podem ser feitas até o
encerramento do ano agrícola, em junho
de 2006, mas em torno de 85% dos
recursos disponíveis nas cooperativas
Cre$ol já foram disponibilizados aos
agricultores associados, sendo que na
maioria das cooperativas já encerraramse as liberações. O restante dos recursos
será disponibilizado aos agricultores
que possuem atividades produtivas em
que o período de custeio é diferenciado
do período tradicional da produção de
grãos (setembro a dezembro), como
alho e cebola em Águas Mornas e
Ituporanga, a piscicultura (camarão
principalmente) em Imaruí, além da
banana que é produzida durante o ano
todo na região de Luís Alves, no litoral
norte catarinense. Ou seja, a expansão
do Sistema Cre$ol nos últimos anos tem
conferido também uma diversificação
de atividades atendidas e de realidades
econômicas vivenciadas, o que faz com
que os recursos de custeio não sejam
mais exclusivamente aplicados na
produção de grãos e garante uma
demanda recursos durante todo o ano
agrícola.
Para a safra 2005/2006, a estimativa

é repassar cerca de R$ 74 milhões, a
partir da parceria com agentes
financeiros como Banco do Brasil e
Banco Safra. A exemplo de anos
anteriores, a linha “C” do Pronaf Custeio
é a que tem o maior número de
contratações, são em torno de nove mil,
o que corresponde a cerca de 52% dos
contratos e totalizam um montante de R$
23,1 milhões. Já a linha “D”, segundo
estimativa da Cre$ol Baser, representará
quase 41% dos contratos, com cerca de
sete mil operações e um montante de R$
34,6 milhões, e a linha “E” e Proger
juntas representam pouco mais de 7%
das contratações, com cerca de 1.230
operações e um volume de recursos na
ordem de R$ 17,2 milhões.
As diferentes realidades dos
sistemas produtivos e das realidades
econômicas vivenciadas pelo quadro
social das cooperativas justifica não
apenas a liberação dos recursos em
vários momentos, mas também o
percentual de participação das
diferenças nas linhas de crédito
concedido. A Cre$ol Cerro Azul, por
exemplo, na região do Vale do Ribeira
no Paraná, que tem como cultura forte a
produção de frutas cítricas, feijão,

milho, hortaliças e mandioca, terá
aproximadamente 95% dos seus
contratos na linha “C”, enquanto nas
demais cooperativas da região este
índice será de 85%, com uma
participação de 14% do número de
contratos na linha “D” e apenas 1% na
linha “E”.
No outro extremo, realizando
contratos de maior valor, está a Cre$ol
Luís Alves, onde a estimativa é fechar
47% dos contratos na linha “E” do Pronaf,
tendo em vista que a principal atividade
da região é a banana.
Já a cooperativa que deve executar o
maior número de contratos é a Cre$ol
Chopinzinho, na região sudoeste do
Paraná. Nesta cooperativa, que abrange
também os municípios de Sulina e
Saudades do Iguaçu, a estimativa é
efetuar 800 contratos para a safra
2005/2006, com as linhas “C” e “D”
correspondendo a 93% das contratações.

Nas linhas de crédito
designadas pela Cre$ol temos
14%
36%

20%

30%
14% de financiamento em crédito social, 20% em investimento, 30% em crédito de
custeio e 36% destinados a
créditos pessoais.

Cooperativas
também oferecem
financiamentos com
recursos próprios
Além do repasse de recursos do
Pronaf, as cooperativas Cre$ol
disponibilizam ao quadro social
créditos de custeio com recursos
próprios. Até o final de dezembro, já
haviam sido realizados com 1.107
contratos, totalizando um valor de R$
2.323.109,00 de recursos próprios
aplicados. Desse total, 559 contratos no
modelo pré-custeio totalizaram R$
1.256.083,40 e 494 liberações com
volume de R$ 963 mil no modelo
custeio agrícola. Nesse mesmo período
foi liberado o valor de R$ 98.300 para o
modelo custeio pecuário, em um total
de 49 contratos. Além disso, R$ 5.720
em cinco contratos de custeio orgânico.
A importância dos créditos de
custeio com recursos próprios está no
caráter complementar que ele
desempenha frente ao crédito oficial,
seja complementando os recursos do
Pronaf ou amparando não enquadradas
no mesmo, como o custeio pecuário.
Da liqüidez de recursos das
cooperativas, que é composta pelos
depósitos à vista, depósitos a prazo e
patrimônio líqüido, Edivan José
Possamai, agrônomo da Cre$ol Baser,
explica que a cooperativa aplica uma
parte desta liqüidez no mercado
financeiro e outra deixa à disposição do
quadro social, através das linhas de
crédito das cooperativas, que são
divididos em créditos produtivos,
créditos sociais e créditos pessoais:
Créditos produtivos: destinam-se ao
custeio de lavouras e pecuária, por
exemplo, ou investimento na compra
de maquinários agrícolas,
da
agroindústria, entre outros.
Crédito pessoal: possibilita ao
agricultor adquirir bens pessoais (TV,
automóvel, moto, etc), buscar crédito
para tratamento de saúde, viagens e
uma série de possibilidades de
financiamento.
Crédito social: o uso mais evidente
desta linha está no Programa de
Habitação Rural, que auxilia o produtor
no acesso a recursos complementares
para construção de uma moradia digna
(veja mais na página 04).
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Estiagem

Seca volta a causar
prejuízos na agricultura
Agricultores que solicitaram amparo do seguro da
agricultura familiar, o Proagro Mais, não devem mexer
nas lavouras atingidas antes da realização da perícia.
Além das lavouras de milho, soja e feijão, também a
produção leiteira foi afetada pela seca
A falta de chuvas nos meses de
novembro, dezembro e janeiro, que
ficaram muito abaixo do nível normal
para o período está preocupando
agricultores e suas entidades representativas em várias regiões do Paraná e Santa
Catarina. Em algumas regiões a
estiagem foi mais intensa, como na
fronteira do Sudoeste do Paraná,
principalmente nos municípios de
Pranchita, Pérola D´Oeste e Santo
Antônio do Sudoeste. Este último teve o
maior número de pedidos de amparo do
Proagro entre todas as cooperativas
filiadas a Cre$ol Baser: foram regitrados
317 solicitações.
Em Pérola D'Oeste, uma avaliação
do impacto da seca na produção de soja
será divulgada até o final de janeiro, mas
segundo Wilson Camargo, presidente da

Perdas na soja podem aumentar com a falta de chuvas

Cre$ol no município, “no caso do milho
a perda da safra já fica entre 60 e 70% no
período”. As chuvas isoladas em todo o
Estado no início deste ano não foram
suficientes para evitar perdas também
nas lavouras de soja e feijão, segundo
levantamento preliminar do Departamento de Economia Rural (Deral), da
Secretaria Estadual da Agricultura e
Abastecimento (Seab).
A última previsão de produção ficou
acima de 21 milhões de toneladas de
grãos, e o destaque era a produção de
milho, cultura que a Seab prevê agora
que terá quebra maior. Os agricultores do
estado esperavam colher em torno de 8,7
milhões de toneladas, 35% a mais que no
ano passado. Houve aumento de área
plantada com a cultura e recuperação da
produtividade. Mas a falta de chuva no

Técnicos avaliam perdas na safra de milho para encaminhar os pedidos de Proagro

tempo certo colocou abaixo todas as
expectativas de alta na produção.
De acordo com Luiz Possamai,
coordenador da Base Regional
Sudoeste, as recomendações das
cooperativas aos associados que
solicitaram amparo do Proagro Mais é
de que não colham nada até que seja
realizada a vistoria das lavouras pelos
peritos do Banco do Brasil, pois a
alteração na lavoura antes da perícia
provocará o desenquadramento da
operação.
Para este ano, a adesão ao seguro da
agricultura familiar ocorreu de forma
automática nos contratos das linhas “C”
e “D”, sendo que nas operações do grupo
“E” a adesão era opcional por parte do
agricultor. Porém, conforme orientações
das cooperativas, todas as operações
tiveram adesão, mas no Proagro
tradicional. Mas vale destacar que para o
agricultor obter cobertura do Proagro
sobre sua lavoura, a mesma deverá
apresentar uma perda superior a 30% da
estimativa de produção. O agrônomo da
Cre$ol Baser, Edivan Possamai, salienta
que a estimativa de produção é baseada
em planilha técnica do Banco do Brasil e
não na estimativa de produção do
agricultor. “Por exemplo, quando da
contratação da operação, o Banco
estimou uma produção da lavoura na
ordem 100 sacas por hectare, e ao
mesmo tempo o agricultor estimou uma
produção de 120 sacas por hectare, a
cobertura do Proagro se dará somente

quando for verificado que ele obteve uma
produção inferior a 70 sacas por hectare,
ou seja, sobre a estimativa do Banco do
Brasil”, explica.
Alguns municípios da região da
fronteira já vem sendo atingidos há
quatro anos consecutivos por secas, o
que tem refletido de forma direta na
movimentação de recursos financeiros
(depósitos à vista e depósitos a prazo)
dos agricultores nas cooperativas. Outro
aspecto que gera preocupação, de
acordo com Luiz Possamai, é que além
da queda na produção agrícola, este ano
a seca ocorreu no período de
desenvolvimento das pastagens e do
milho para a silagem, afetando de forma
direta também a produção leiteira, uma
das principais atividades econômicas
dos agricultores familiares.

Pedidos de Proagro por
região de atuação das
cooperativas (até o início
de janeiro/2006)
Sudoeste/PR

1672

Fronteira/PR

680

Centro-Oeste/PR

306

Oeste/PR

146

Meio-Oeste/SC

33

Norte/PR

25

Total

2682
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Destaque

Projetos e parcerias são segredo do sucesso
Além da articulação entre as entidades, o incentivo a
diversificação da produção está suprindo a necessidade
alimentar das famílias e ainda contribui para que a Cre$ol
Cerro Azul tenha melhores resultados financeiros

Iusa Guerino desenvolve plantio de ervas medicinais em sua propriedade no município de Cerro Azul

Com 699 sócios e pouco mais de
três anos de funcionamento, a Cre$ol
Cerro Azul vem surpreendendo
c o o p e r a d o s e g o v e r n o , ó rg ã o s
internacionais e imprensa, pelo bom
desempenho financeiro e social que
vem aos poucos alcançando, com a
determinação de quem tem, entre as
unidades da Base Regional CentroOeste, os menores índices de
inadimplência em todas as linhas de
crédito, a maior captação de recursos e
bons projetos em funcionamento ou
em fase de expansão. Considere-se
que o município está localizado na
região que apresenta um dos menores
Índices de Desenvolvimento Humano
(IDH) do Paraná, o Vale do Ribeira.
Para João Carlos Hilman,
presidente da Cresol Cerro Azul, o
bom desempenho da unidade se deve
principalmente a forma de gestão que
se faz com os agricultores. Com o
apoio de 22 associações do município,
o diálogo é feito diretamente com o
produtor e a valorização do seu
trabalho, questionando como está a
situação de cada um, suas conquistas e
dificuldades, a procura de soluções
em conjunto com toda a base que
forma a cooperativa busca a constru-

ção de parcerias.
Tudo isso reflete nos números: entre
as 14 filiadas da Base Centro-Oeste, a
Cre$ol Cerro Azul teve o melhor
incremento nos depósitos a prazo,
fechando o ano de 2005 com R$
443.373,83, bem acima da média das
demais cooperativas da região. Outro
dado importante são os baixos índices de
inadimplência. Vale lembrar que 90%
agricultores associados possuem
propriedades com extensão média de 10
alqueires e são, na maioria, famílias
pouco capitalizadas.
Conjuntamente, Cre$ol, entidades
parceiras e associados, discutem
projetos que possam viabilizar as
atividades nas propriedades, que
garantam não apenas a produção, mas a
industrialização e comercialização. Para
2006, um dos projetos a serem
implantados é uma agroindústria para
despolpar e industrializar a produção de
laranja, tangerina e outras frutas cítricas
atividade mais forte da região. De
acordo com João Carlos, o recurso no
valor de R$ 256 mil, via Pronaf InfraEstrutura, já está disponível, faltando
apenas alguns ajustes na documentação
para que o projeto saia do papel. A
proponente é a Secretaria Estadual da

Agricultura e Abastecimento e tem
como parceira a Secretaria Estadual de
Emprego, Trabalho e Promoção Social.
“A Cre$ol tem puxado a discussão sobre
agregação do valor e comercialização,
pois não basta financiar a produção, tem
que pensar em como vender”,
argumenta o presidente da cooperativa.
Segundo ele, no ano passado, a
produção de frutas cítricas ficou em 5
milhões de caixas, comercializadas no
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.
Iusa Lopes Guerino, produtora de
frutas cítricas, é uma das beneficiadas
pelos projetos apoiados pela Cre$ol no
município, inclusive o da despolpadora.
Ela está terminando o curso de Técnico
Agrícola com ênfase em Agroecologia,
pela Universidade Federal do Paraná,
por indicação da Cre$ol. Agora, seus
projetos de conclusão já estão
auxiliando oito propriedades rurais em
diferentes locais da região montanhosa
de Cerro Azul. “Nós buscamos com o
curso a capacitação para uma melhor
avaliação da propriedade e do tipo de
terreno. Buscamos em seguida

Terezinha Chandlier foi a primeira a receber
recursos do Pronaf “D”

João Carlos Hilman,
presidente da Cre$ol
atribui o bom
desempenho a forma
de gestão feita na
cooperativa

desenvolver um diagnóstico e um
acompanhamento da situação”, declara
Iusa Guerino. Atualmente ela
desenvolve dois projetos que iniciaram
na Universidade e que busca estender
pela região: um voltado para produção
de plantas medicinais e sementes
crioulas, incentivando a agroecologia, e
outro para controle de doenças em
citrus, que realiza com os oito
produtores locais.
A Cre$ol Cerro Azul também está
dedicando atenção à produção leiteira e
melhorando a interação com os
produtores. A atividade vem avançando
com a possiblidade de montagem de
novos tanques de coleta ainda esse ano.
Terezinha Luíza Chandlier é a primeira
cooperada a receber o repasse do Pronaf
“D”, no valor R$ 15 mil. Com uma
produção de 120 litros de leite/dia,
Terezinha está no conjunto de
associados que será beneficiado com
essa ampliação dos projetos da região.
Atualmente, com uma produção de leite
a base de pasto, “o custo de produção
está em torno de 0,15 o litro e 0,42 pagos
ao produtor, já contabilizado o custo
com o frete de um caminhão que faz a
coleta”, comenta João Carlos Hilman,
presidente da Cre$ol Cerro Azul. A
Cre$ol está atuando na organização dos
produtores para incentivar a expansão
da atividade e alcançar em 2006 todos
os associados do município, para
produção de leite e de derivados
voltados para exportação, como já é
feita com parte da produção.

Cooperativa incentiva participação
no programa de compra direta
A cidade de Cerro Azul tem uma
população de 18 mil habitantes, dos
quais 75% se encontram no meio rural.
A importância da agricultura familiar
para a inclusão social é uma das
bandeiras levantadas pela Cre$ol e
pelas entidades parceiras junto a
população. Com o projeto “Compra
Direta da Agricultura Familiar”, com
recursos via Secretaria Estadual do
Trabalho Emprego e Promoção Social,
parceira do projeto, que tem como
proponente a Associação de Amigos e
Produtores de Cerro Azul, os produtores
da região participam diretamente da
geração de renda para o município,
evitando o êxodo rural, aquecendo a
economia local fornecendo alimentação
para 13 entidades assistenciais (creches,
escolas), em um universo de 30 mil
pessoas, com recursos vindos do
governo federal.
O projeto piloto foi realizado em
2004, contando com 46 agricultores e
um valor de 76 mil reais para compra dos
alimentos. Em 2005, o projeto
beneficiou 235 agricultores, com um
montante de R$ 387 mil, que
melhoraram a alimentação de habitantes
de Cerro Azul e Tunas, com o
excendente destinado ao CEASA
Amigo, órgão responsável por abastecer
projetos sociais em Curitiba. “A meta
para esse ano é ampliar a participação do
projeto para 500 agricultores”, ressalta
Adriano Briatori, um dos coordenadores
do programa junto a Cre$ol Cerro Azul.
Ele conta que em 2005, os associados
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que participam do projeto receberam a
visita de um representante do Programa
Mundial de Alimentação da Organização
das Nações Unidas (PMA/ONU), que
veio com a missão de avaliar a qualidade
das mercadorias fornecidas pela
agricultura familiar. O diretor-executivo
do programa, James Morris que,
acompanhado da diretora do PMA para a
América Latina, Zoraida Mesa, vai
avaliar os produtos de possíveis
fornecedores brasileiros, estudará a
proposta do governo brasileiro para que
a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) articule os pequenos
produtores para a venda à ONU. O
programa paga preços de mercado, o que
para o governo significa renda aos
agricultores familiares.
Além da visita do representante da
ONU, Cerro Azul teve a presença de
um técnico indicado pelo Ministério do
Desenvolvimento Social (MDS),
Moacyr Doretto, do Iapar. Uma
consultoria foi realizada pela Fundação
Universitária de Brasília, contratada
pelo MDS para a realização de uma
pesquisa sobre o impacto do Programa
de Aquisição de Alimentos-PAA.
“Cerro Azul é um dos três municípios
do Paraná onde será realizado a
avaliação do impacto do Programa de
Aquisição de Alimentos-PAA, junto
aos agricultores beneficiários, não
beneficiários e as entidades que
receberam as doações de alimentos
adquiridas com recursos do MDS”,
comenta Moacyr Doretto.

Expansão

Em 2006, 18 novas
cooperativas devem
abrir as portas
Cada vez mais aumenta o número de famílias
agricultoras que se integram ao Sistema Cre$ol
A constituição de novas cooperativas
marcam o início de 2006 para o Sistema
Cre$ol. No dia 10 de janeiro foi realizada a
assembléia de constituição da Cre$ol Nova
Esperança, na região Sudoeste do Paraná,
que deve iniciar atividades ainda no
primeiro semestre do ano. Além desta,
outras 17 cooperativas devem integrar o
quadro da Central Cre$ol Baser neste ano.
Os representantes destas novas unidades participam ainda no mês de janeiro
de um seminário, em Francisco
Beltrão/PR. De acordo com o diretor
financeiro da Baser, Flávio Marcos da
Silva, o seminário será realizado “para que
os dirigentes conheçam a estrutura do
Sistema e também saibam da sua
responsabilidade pela criação de uma

cooperativa”.
O seminário incluirá uma análise dos
planos de viabilidade de cada cooperativa,
contando com o planejamento para 2006.
“Nossa meta para esse ano é auxiliar na
abertura de 18 novas cooperativas. Todas
elas já se encontram em processo de
criação”, comenta Flávio da Silva, que
lembra que o processo leva em torno um ano
e meio para se concretizar.
Além do objetivo de esclarecer as
cooperativas que nascem em 2006 sobre
suas responsabilidades, sobre a estrutura e
sobre sua autonomia, o seminário também
vai iniciar atividades da chamada “Cooperativa Escola”, oferecendo uma base de
conhecimento e experiência prática aos
novos diretores durante alguns meses.

trocando de unidade, sendo absorvidos
gradativamente pela Cre$ol Nova
Esperança.
De acordo com Pablo, o limite de
endividamento estabelecido pelo Banco
Central para as cooperativas está em
15% de seu patrimônio líqüido, “por isso
o capital social e o saldo devedor que
agora pertencem a Nova Esperança
ficam mais alguns meses com Salto do
Lontra”, explica.
O presidente da Cre$ol Salto do
Lontra, Maximino Beal, conta que nos
últimos meses de 2005 a cooperativa

deixou de absorver novos sócios para
não prejudicar o atendimento dos
cooperados. “Agora com a criação da
cooperativa em Nova Esperança,
nossa unidade ficará com 628
associados e logo poderemos abrir
para novos cooperados. A Cre$ol Nova
Esperança nasce com nosso apoio.
Fechamos um acordo de cooperação,
onde o capital social e o saldo devedor
ficam no Salto do Lontra até a nova
unidade se firmar”, relata. Atualmente,
Salto do Lontra tem um capital social
conjunto de R$ 220.547,69.

Constituída a Cre$ol Nova Esperança
A Cre$ol Salto do Lontra, no
Sudoeste do Paraná, realizou em
janeiro a assembléia de constituição
de uma nova unidade, que já surge
fortalecida graças ao auxílio dos
associados: a Cre$ol Nova Esperança,
que está sendo desmembrada de Salto
do Lontra.
Pablo Guancino, contador da Base
Sudoeste, lembra que está nos
princípios do Sistema Cre$ol auxiliar
o início de uma nova unidade nos
municípios que fazem parte da área de
abrangência da cooperativa mais

experiente.
O processo de criação da Cre$ol
Nova Esperança iniciou há mais de um
ano, com a criação de um Posto
Avançado Cooperativo (PAC) no
município, que buscou agilizar o
atendimento aos agricultores locais.
Agora com a Cre$ol local, a meta é
chegar em dezembro de 2006 com, no
mínimo, o quadro de sócios que hoje se
encontra na unidade de Salto do Lontra
mas que vivem no município de Nova
Esperança.
Ao todo, 113 associados estarão
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Eventos

Integração e disciplina marcaram realização das Copas Regionais
Depois dos torneios locais, equipes campeãs participaram das edições regionais da Copa Cre$ol.
No Sudoeste, disputas foram transmitidas por emissoras de rádio
"Para a Base Sudoeste é uma
satisfação muito grande realizar o
evento, por ver a felicidade dos
agricultores em se reunir e com o espírito
cooperativista realizar as competições",
comenta Pablo Guancino, da equipe
organizadora da Copa Sudoeste. Outro
fator importante, declara Guancino, são
as regras e as formas de disputa que
proporcionaram que as equipes tivessem
níveis equivalentes, dando a oportunidade para que todos os sócios
participassem. “Um exemplo foi a
exigência de faixa de idade diversificada,
por isso a copa teve a participação de
atletas entre 18 e 62 anos de idade”,
comenta.
Em Candói, no Centro-Oeste do

Paraná, também foi realizada a copa
regional que reuniu as equipes campeãs e
vice de cada cooperativa que realizou o
torneio local. “Houve uma grande
participação e incentivo de todas as
comunidades, associados e familiares”,
conta Leandro Leite, da equipe
organizadora. Na Copa da Base Centro o
título de 1º lugar foi para a equipe da
Cre$ol Boa Ventura de São Roque, já os
2º e 3º lugares foram conquistados pela
Cre$ol Pitanga.
No Sudoeste, consagrou-se campeã
a equipe da comunidade Barra do
Lajeado, de Dois Vizinhos, e o 2º lugar
foi conquistado pela equipe da
comunidade Tiradentes, de São Jorge
D'Oeste.

Em São Jorge D´Oeste, público superou expectativas na Copa Regional Sudoeste

A terceira edição da copa regional de
futebol suíço da Base Sudoeste reuniu,
em São Jorge d'Oeste no dia 17 de
dezembro, as equipes campeãs e vicecampeãs das cooperativas da Base,
totalizando mais de 250 atletas. De
acordo com Valmir Priamo, presidente
da Cre$ol São Jorge D'Oeste, a
expectativa de sucesso do evento foi
alcançada graças a participação de 22
equipes de 11 municípios, que fizeram
um campeonato “com muita integração e
disciplina”. Com base nessa experiência,
Valmir diz que há uma boa expectativa

para a realização de um torneio em 2006,
reunindo os campões de cada regional.
Será a Copa Cre$ol Baser, com data a ser
divulgada.
O evento teve repercussão em toda
região Sudoeste, com a participação de
três rádios da região e transmissão ao
vivo das disputas feita por uma das
emissoras. “Quando outras instituições
financeiras se interessam por atividades
esportivas para seus associados como a
Cre$ol?”, foi o comentário mais ouvido
por Valmir, feito pelos participantes e
associados durante a realização da Copa.

Na Copa Centro-Oeste,
a equipe de Boa Ventura
de São Roque levou o
título do campeonato

Diretores e associados fizeram intercâmbio
com Itaipu Binacional

João Medeiros, vice-presidente da Cre$ol Baser, fez a apresentação do Sistema no intercâmbio

No mês de dezembro, dirigentes e associados das cooperativas
Cre$ol das regiões Oeste e Sudoeste do
Paraná estiveram em Foz do Iguaçu/PR,
em visita a Itaipu Binacional. O objetivo do encontro foi promover a troca de
informações e experiências voltadas ao
fortalecimento da agricultura familiar
nas duas regiões e para estreitar as
relações de parceria entre as cooperativas e a Itaipu. A hidrelétrica desenvolve vários projetos no setor agrícola,
através da Gestão de Projetos da
Agricultura Familiar, envolvendo os

municípios lindeiros, vários deles estão
na área de abrangência da Cre$ol.
O deputado federal Assis Miguel do
Couto, um dos articuladores do
intercâmbio, foi um dos palestrantes,
juntamente com o diretor de
coordenação da Itaipu, Nelton Miguel
Friedrich e a diretora financeira, Gleice
Hofmann.
O encontro foi realizado na sede do
Sindicato dos Funcionários da Itaipu
(SINEF), seguido de uma visita às
instalações da hidrelétrica e depois ao
Parque das Cataratas.
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Profissionalização da produção e excelência
na qualidade são as saídas para a crise no leite

Alternativa

Fim do prazo para produtores de leite se adeqüarem às exigências de qualidade internacional
do leite pela Normativa 51 é oportunidade para fortalecimento do pequeno produtor

Segundo Francisco
da Silva,
vice-presidente
do Sisclaf, através
das cooperativas
está sendo feita a
discussão sobre o
padrão de
qualidade do leite

A aproximação do fim do prazo
dado pelo governo federal para que os
produtores de leite se adeqüem às novas
regras de produção e comercialização e
o baixo preço oferecido pela grande
indústria pelo produto in natura, estão
levando os agricultores familiares
envolvidos na atividade leiteira a buscar
novas saídas para enfrentar os desafios,
como a cooperação entre unidades
produtivas. O governo federal ampliou
por mais quatro meses o prazo para que
os agricultores se adaptem às novas
regras de produção na cadeia do leite,
que por meio da Normativa 51 exige um
padrão de qualidade nacional para o
produto, mas cria também uma série de
dificuldades, principalmente para o
pequeno produtor.
Estimativa feita pela área de
Carteira de Crédito da Central Cre$ol
Baser aponta que cerca de 50% dos
recursos de Pronaf Investimento
viabilizados pelas cooperativas Cre$ol

em 2004/2005, foram destinados à
implantação ou melhoramento da
produção leiteira, seja no melhoramento
de pastagens, aquisição de maquinários
e equipamentos ou no melhoramento e
ampliação do rebanho. Ou seja, cada vez
mais esta atividade vem ganhando
espaço na dinâmica econômica das
unidades produtivas familiares.
Como um commodity, o leite está
refém das oscilações do mercado
mundial, mas também encontra-se em
um preço dolarizado estável, com um
padrão de valor em torno de 15 centavos
de dólar por litro, com o menor valor em
2002 (12 centavos de dólar) e o maior
nesse ano (20 centavos de dólar). Mas
com a valorização do real em frente a
moeda americana, a recuperação no
preço médio pago ao produtor acabou
por não se concretizar.
A recuperação da cadeia produtiva
passa por medidas que precisam ser
tomadas pelo Governo Federal, mas
também pelo fortalecimento das
cooperativas, que buscam viabilizar o
agricultor familiar produtor de leite, por
meio de ações pontuais e parcerias entre
os pequenos produtores.
Um exemplo desse modelo de
parceria já existe em Dois Vizinhos,
município do Sudoeste do Paraná. Com
o auxilio da Cooperativa de Leite da
Agricultura Familiar Claf, e de um
congressista da região, o deputado
federal Assis Miguel do Couto, os

agricultores estão adquirindo de seis
tanques de expansão, em regime de
comodato. Os tanques serão distribuídos
entre as propriedades rurais, de forma
que quatro ou cinco produtores
próximos utilizem o mesmo tanque, com
capacidade para 500 litros cada um.
Francisco Pereira da Silva, vicepresidente do Sistema de Cooperativas
de Leite da Agricultura Familiar Sisclaf, comenta que a maior dificuldade
está na conscientização do agricultor
quanto a seriedade das mudanças e da
necessidade de implementação delas. “A
Claf está fazendo todo trabalho
necessário, com orientação e encaminhamento do associado, buscando
esclarecer o que muda com a nova lei e o
que pode ser feito para o produtor se
enquadrar nela”, diz. Há necessidade do
produtor em compreender a influência
da taxa de câmbio no preço do leite, do
excesso de produção sem aumento do
consumo, mas principalmente a
necessidade de qualificar a produção
leiteira do país para competir no mesmo
nível de excelência com o leite que é
produzido em outros países.
Outra alternativa, para aqueles que
não podem adquirir um tanque de
expansão, segundo Francisco da Silva,
são os tanques de imersão que estão
sendo modificados e testados para uso
na produção leiteira. Se aprovado, o
tanque de imersão ficará 40% mais
barato que o tradicional.

PADRÕES DE QUALIDADE A SEREN CONTROLADOS PELA IN 51
Temperatura
Gordura

Mínimo de 3,0%

Proteína

Mínimo de 2,9%

Extrato Seco Desengordurado

Mínimo de 8,4%

Crioscopia
Contagem Padrão em Placas

Células Somáticas
Investimento na atividade vai melhorar qualidade da produção

na propriedade: máximo de 7ºC
na indústria: máximo de 10ºC

Máximo de -0,530º H
Máximo de 1.000.000
unidades formadoras de
colônias por ml de leite
Máximo de 1.000.000 de células
somáticas por ml de leite

Normativa 51 e
industrialização na
pauta de 2006
As Clafs também estão buscando a
melhoria da qualidade do produto do
pequeno agricultor, com um projeto de
análise da qualidade do leite, com coleta
e análise de material feita em
Curitiba/PR.
Com a normativa 51, o foco da
fiscalização estará voltado para os
produtores de leite e o transporte do
produto, lembrando que os postos de
resfriamento e as indústrias já vem sendo
fiscalizadas há um bom tempo. Dentro
dos pontos críticos levantados pela
normativa, estão o controle sanitário do
ambiente do animal, o uso da sala de
ordenha apenas para suas funções, a
desinfecção de tetos, da máquina ou das
mãos do ordenhador e o resfriamento
imediato do leite, não misturando leite
quente com frio. (ver quadro)
No planejamento do Sisclaf para
2006 já está incluída a questão da
industrialização do leite, em especial do
leite ecológico, que tem mais valor
agregado e está dentro da filosofia da
cooperativa. Para tanto, será feita uma
avaliação das melhores condições para
que isso ocorra. Uma pequena indústria
de processamento ou um processo de
terceirização estão entre as alternativas
pensadas para os associados. Além do
trabalho técnico, as cooperativas estão
fazendo reuniões com os agricultores para
discutir com eles a questão do padrão de
qualidade a ser atingido, esclarecendo a
importância disso para a sobrevivência do
pequeno agricultor nessa atividade.
(Gladson Fabian Marques)
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Renda Extra

Produção de pães melhora renda familiar
Grupo de mulheres, no reassentamento São Francisco de Assis, em Cascavel/PR,
produz 3 mil pães caseiros por semana,além de bolachas e bolos sob encomenda
Moschen, coordenador
de projetos e técnico
agrícola da Cre$ol Base
Oeste.
Lourdes Doré
Prupodski, coordenadora e incentivadora
da “Panificadora Aliança”, conta que no início
haviam doze mulheres
Sucesso inesperado: grupo de mulheres que apostou na produção de
pães não imaginava que a demanda fosse aumentar tanto
no projeto, representando doze famílias do reassentamento.
Em Cascavel, região Oeste do
Com o tempo o grupo diminuiu, mas a
Paraná, o projeto de uma panificadora
demanda só aumentou. Hoje as sete
no reassentamento São Francisco de
mulheres
que trabalham na panificaAssis reúne sete mulheres que
dora produzem média 500 pães
produzem 3 mil pães caseiros por
caseiros/dia. A produção cai para 40%
semana, em uma proposta diferenciada
nos dias em que fazem bolachas, pois
de agregar valor à produção agrícola.
uma
dificuldade a ser superada é a falta
Em 1997 iniciou o reassentamento,
de mais um forno para diversificar
com 300 famílias e renda mensal de R$
ainda mais a produção. Na panifica1500 reais cada uma, em uma área total
dora, que conta com todo o equide 2500 hectares. “Em um local que
pamento
profissional, as agricultoras
antes era ocupado por 50, 60 pessoas
ainda produzem bolos e todo tipo de
hoje moram mais de 1200 com um
panificação que estiver sob encomenda.
padrão de vida digno e com uma
“Até pão francês nós fazemos para
produtividade acima da média anterior
churrascos
e festas”, conta Lourdes .
ao reassentamento”, conta Valdecir

A panificadora não está melhorando
apenas a condição das famílias
diretamente envolvidas na pequena
indústria. A produção delas também
beneficia outras famílias do reassentamento pela compra de produtos.
“Somos representantes de sete famílias,
mas para nossa produção compramos
ovos, leite, manteiga de vários outros
produtores da comunidade”, conta a
coordenadora do projeto. Ela faz
questão de frisar que, apesar de ser a
representante das mulheres nos momentos de negociação com fornecedores e compradores, todas as decisões
são tomadas em conjunto, onde todas
tem o mesmo direito de voto. “ A
panificadora gera desenvolvimento
local, agregando valor ao negócio de
todos aqui”, relata Valdecir Moschen.
A história da panificadora está
ligada a uma série de cursos ministrados
pela Agropec, órgão vinculado à
prefeitura de Cascavel. Após o incentivo
dos cursos, o grupo de mulheres buscou
a ajuda do Paraná 12 meses para o
projeto da panificadora, que teve

investimento inicial de R$ 62 mil para
compra de equipamentos e reforma de
um pavilhão que pertence a
comunidade. Com auxilio técnico da
Emater o projeto da panificadora foi
concretizado. “Tivemos medo no início,
mas aceitamos o desafio. Conseguimos
70% do valor do investimento
necessário pelo Paraná 12 meses, o
restante conseguimos com a ajuda do
crédito da Cre$ol”, conta Lourdes. Com
o dinheiro, o grupo comprou uma
Kombi para fazer as entregas. Além de
entregar em duas redes de mercados, em
2005 a panificadora fechou um projeto
de entrega de pães e bolachas para o
programa Fome Zero, utilizando a
Kombi para entrega da produção nas
entidades assistenciais.
Atualmente todo movimento
financeiro da padaria é feito na
Cre$ol Cascavel. No fim de janeiro,
um novo projeto será enviado para o
Programa Fome Zero, que deve dar
resposta até o fim de março, para
entrega de nova remessa de pães em
escolas e creches da região.

Criação de frango caipira é alternativa
para agricultores do Oeste/PR
Na cidade de Vera Cruz D'Oeste,
município distante 60 km de Cascavel,
Oeste do Paraná, seis famílias de
agricultores encontraram uma
alternativa simples e segura de renda
para suas unidades produtivas: a criação
de frangos caipiras. Uma vez por
semana, após o tempo de piquete das
aves, eles se reúnem em dez a doze
pessoas e, junto com a carga de aves, se
dirigem até o abatedouro cedido pela
prefeitura.
Edna de Moura Dias, avicultora e
conselheira adminis-trativa da Cre$ol
Vera Cruz D'Oeste, conta que os frangos
são criados presos durante vinte dias e
alimentados com ração. Após esse
período, as aves ficam em média 65 dias
em piquetes e recebem como

alimentação adicional legumes, frutas e
verduras, até atingir o peso que varia
entre 1,8 a 2,3 Kg. Cada produtor cria em
média 600 aves em seus galpões. “A
Cre$ol tem apoiado a iniciativa desde o
início, com o crédito para a compra da
ração e insumos para as aves”, conta
Edna Dias.
Cada família destina o equivalente a
seis dias de trabalho por mês para a
criação dos frangos caipiras, que reverte
em uma renda mensal de R$ 300 por
família. “Para nós são mais 300 reais que
vem somar a renda da propriedade
familiar”, conta Edna Dias, que também
produz com seu marido e filhos meio
alqueire de soja e tem um plantio de
fumo na unidade familiar.
O projeto da criação de aves

começou com apoio do Fórum Oeste de
Entidades em 2003, apoiado pela
prefeitura de Vera Cruz D'Oeste. A
Cre$ol financiou a construção de quatro
galpões, e mais duas famílias adaptaram
o espaço que tinham na propriedade para
criação das aves.
Todo mês são abatidos 800 frangos,
que são picados, embalados e distribuídos em mercados da região. Em
2006, o grupo quer ampliar sua atuação
com o auxílio da prefeitura que está
buscando a entrega de um abatedouro
dentro das exigências fitosanitárias para
a aquisição do selo de Sistema de
Inspeção Paranaense (SIP), que garante
aos produtores a venda em outras
cidades, como Toledo, Foz do Iguaçu e
Cascavel. O próximo passo será a busca

Edna de Moura Dias:“a Cre$ol tem apoiado
a iniciativa desde o início”

do financiamento de um veículo para o
transporte dos frangos. “Além disso, a
Cre$ol poderá auxiliar essas unidades
produtivas com o auxílio técnico na
organização e formação dos pequenos
avicultores”, relata Valdecir Moschen,
técnico da Cre$ol Base Oeste.
(Gladson Fabian Marques)

