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Novidade: agricultores
familiares podem financiar
computador e telefonia
rural na Cresol
O cooperado da Cresol pode financiar
computadores oferecidos pelas
cooperativas, através do projeto do
governo federal e outros oferecidos
pelo comércio local. A linha contempla
também telefones celulares e telefonia
rural em até 36 meses. Página 05
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Pronaf Custeio via BNDES, uma conquista
que justifica 11 anos de trabalho
Na safra 2006/2007 foram
financiados R$ 5 milhões de
reais num projeto piloto que
beneficiou 635 famílias. Para
a safra 2007/2008 a
estimativa é de financiar R$
50 milhões em custeio
agrícola e pecuário através
do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES).
Páginas: 06 e 07

TECNOLOGIA: Nova
ferramenta de informática
ja está sendo testada

Evento com mais de 500 agricultores
familiares cooperados da Cresol
estiveram em Curitiba para a
assinatura do convênio com o BNDES

O objetivo é agilidade nas operações e
melhoria no atendimento ao
cooperado. Página: 11

Com o auxílio para as despesas que o Pronaf Custeio via BNDES
proporciona ao agricultor familiar, Rudimar Rogério da Silva poderá
adquirir matrizes leiteiras para incrementar a produção

Cartão de Crédito
Cresol acumula
vantagens
para o
cooperado
Facilidade e prazo para os cooperados,
economia para a cooperativa e garantia
para o comércio local são os principais
motivos para fazer pagamentos com o
cartão. Página 03

Reconhecimento internacional possibilita
intercâmbio de informações
Viagens de representantes da
Cresol ao exterior e visitas
de entidades ao Sistema
mostram que as ações de
cooperativismo solidário são
importantes atrativos para
parcerias. Página: 08

Conselheiros e colaboradores da Cresol
participam de formação através da
cooperativa escola
Atuação do Instituto de
Formação do Cooperativismo
Solidário, o Infocos, permite
formação e capacitação a
diretores e colaboradores do
sistema. Página: 12
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Editorial

O Sistema Cresol completa 11 anos com bons motivos para comemorar.
Um deles, marco da na nossa história, foi a realização das primeiras
operações de Pronaf Custeio via BNDES, um fato inédito até mesmo para
este banco em 50 anos de existência. Foi através do Sistema Cresol que o
BNDES firmou o compromisso de operar esta linha de crédito de altíssima
relevância para a agricultura familiar.
Para garantir a correta aplicação desses recursos no desenvolvimento
sustentável da agricultura familiar estamos fortalecendo a formação dos
mais de 1200 Agentes Comunitários de Desenvolvimento e Crédito, com
reuniões mensais promovidas em parceria com as Bases Regionais e
Cooperativas Singulares que conduzem este enorme trabalho.
Outro destaque é o curso de Gestão com Ênfase em Cooperativismo,
desenvolvido pela Cresol Baser e Infocos, em parceria com a Universidade
Federal do Paraná (UFPR) e Unicafes-PR. São mais de mil pessoas
participando da formação em cooperativismo.
Neste ano faremos um número recorde de créditos de Pronaf Custeio e
Investimento e ampliamos as relações de parceria. Mas mesmo crescendo
desta maneira, mantemos nossos princípios e nossa missão, combinando
eficiência financeira com controle social.
Acima de tudo é preciso salientar que a “razão de ser” de todo o nosso
trabalho está na melhoria da qualidade de vida da família agricultora, e o
acesso ao crédito é um caminho para se chegar a isso.
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H omenagem

José Rocker parte, mas deixa a semente
da luta plantada no Sistema Cresol
Com 52 anos, vítima
de câncer, o agricultor
faleceu no dia 15 de
agosto deixando exemplo
de dedicação e
solidariedade
Na agricultura familiar as
sementes tem uma importância simbólica. É da semente
que brotam projetos de vida e
é a semente que inicia a
concretização de um sonho.
José Rocker foi um semeador.
José Rocker, o Zezé, deixa
E foi no sistema Cresol que ele
um exemplo de solidariedade e dedicação
plantou muitas coisas.
Zezé, como era conhecido, nasceu em 22 de junho de 1955, em Urubici, Santa
Catarina. Migrou com sua família para o Paraná, em 1964, passando a ser um cidadão
do município de Nova Prata. Junto aos seus pais, Eduardo Rocker e Cunigunda
Albino Rocker, e mais 10 irmãos viu o Paraná ser desbravado e participou deste
processo. Zezé construiu sua vida ao lado da esposa, Ivonete e suas quatro filhas.
Em 1990, ele reuniu e organizou as comunidades para defender o direito dos
agricultores no processo de construção da Usina Salto Caxias. Um ano depois,
participou da queima dos marcos onde se instalou a usina. Em 1992 ele acampou no
local provocando a renegociação dos acordos da Copel com os reassentados.
Membro importante nas negociações desta causa dos agricultores, Zezé
ingressou na Cresol junto com mais 252 famílias e em 1997 participou da fundação
da Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária, a CRresol Cascavel e em
2002 da Base Oeste. Como sócio fundador, foi eleito para o Conselho Fiscal da
Cooperativa. Durante nove anos foi também conselheiro administrativo, sendo
escolhido em assembléia como presidente da Cresol Cascavel em 2005. No ano
seguinte assumiu a coordenação da Base e do Conselho Administrativa da Central
Cresol Baser.
Este brasileiro aguerrido não mediu esforços. Sempre acreditou na articulação
da agricultura familiar, sacrificando muitas vezes o tempo com a família e se dedicando inteiramente a comunidade.
Ele sabia que antes de qualquer coisa, o mais importante são as pessoas.

Homenagem da Base Oeste e de
todo o Sistema Cresol
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CARTÃO CRE$OL
Cartão de Crédito Cresol garante vantagens
VANTAGENS PARA
para cooperativa, cooperado e comércio local
O COOPERADO
Além de inserir o agricultor familiar numa forma atualizada de crédito, a Cresol oferece
taxas reduzidas, brindes, segurança e facilidade em qualquer momento de compra

O cartão de crédito é uma forma de
pagamento que cresce em todo o
mundo e no Brasil não é diferente. Em
junho de 2007 eram 406 milhões de
cartões de crédito sendo usados, isso
comprova uma tendência na economia
do País.
Neste contexto de modernização na
economia, a pouco mais de um ano a
Cresol passou a oferecer aos seus
cooperados, o Cartão de Crédito Cresol
como uma forma de pagamento que
além de ser moderno, tem um custo
baixo para a cooperativa. Isso significa
vantagem direta ao cooperado, já que
ele é o proprietário da Cresol. Ao falar
na redução de gastos, um dos
responsáveis pelo setor de Produtos e
Serviços da Central Cresol Baser
Claiquer Carneiro informa que
independente da frequência de uso do
cartão, a fatura é mensal e barata para
ser emitida.
O talão de cheque, embora tenha
sido também uma conquista do sistema
Cresol, é uma alternativa mais onerosa,

já que além do custo de impressão do
talonário, há a compensação que é
resultado de convênios com agências
bancárias, tendo em vista que a Cresol
não é um banco.
Atualmente são 25 cooperativas
com vendas no cartão e mais cinco
devem iniciar até o final desde ano.
Quem também leva vantagem são os
mais de 400 estabelecimentos credenciados em diversos municípios, já que os
pagamentos no cartão são feitos a vista
para o comércio com garantia da
Cresol, independente
do prazo
concedido ao cooperado. O total de
mais de 6.500 sócios que já têm o cartão
é uma prova da familiarização do
agricultor familiar com o uso de uma
maneira prática para realizar pagamentos.
O diretor financeiro da Cresol
Baser, Flávio Marcos da Silva, afirma que
nos últimos quatro meses o crescimento
do número de compras com Cartão de
Crédito Cresol superou 120%. O que
acrescenta no valor poupado desde o

início de uso do cartão. No mês de
agosto, as vendas superaram R$ 650 mil
e ultrapassou R$ 3 milhões desde a
implantação do produto.

Para comemorar o sucesso,
mais uma novidade
A partir deste mês (setembro) o
cooperado ganha mais vantagens no
uso do cartão. Entra em funcionamento
o CDC (Crédito Direto do Consumidor) ou o crédito pré-aprovado. A
nova opção para o pagamento das
compras do agricultor familiar consiste
em dar um limite a mais no cartão, que
permite parcelamento de qualquer
valor em até 36 vezes. No momento da
compra, o consumidor pode optar pelo
crediário do comércio ou da Cresol que
oferece menores. Mesmo com a
possibilidade de pagar com um longo
prazo na Cresol, o comércio não deixa
de receber a vista. O cooperado realiza
suas compras, paga com o cartão e a
Cresol garante o pagamento para
estabelecimentos credenciados.

*Maiores informações podem ser tiradas juntos às cooperativas singulares

CARTÃO
CRE$OL
Solicite o seu
agora mesmo

facilidade ao alcance de todos

PRATICIDADE
Limite de crédito pré-estabelecido e
automático
?
Pagamento rotativo
?
Prazo de até 40 dias para pagamento
pelo preço à vista
?
Débito efetuado diretamente na
conta corrente do cooperado
?
Possibilidade de emissão de cartões
adicionais
?
Recebimento de extrato mensal com
detalhamento de todas as operações
?
CDC, que permite parcelamento das
compras em até 36 vezes

SEGURANÇA
O cooperado não precisa portar
dinheiro em espécie
?
Compras apenas mediante assinatura
e senha

ECONOMIA
Diferente do talonário de cheques, o
cartão não sofre incidência de tarifas

BRINDES
Utilizando o cartão, o cooperado Cresol
participa do Programa Fidelidade,
acumula pontos e pode troca por
brindes que vão desde itens personalizados da cooperativa até eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos
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Amazonas

Parceria possibilita
compartilhar
conhecimentos

Amazonenses se empenham para constituir cooperativas na região

Cresol é referência para criação de
cooperativas de crédito no Amazonas
O cooperativismo de economia
solidária, cada vez mais, conquista novos
territórios. Em maio deste ano o
presidente da Cooperativa Central
Cresol Baser, Vanderley
Ziger
participou do I Fórum sobre Microfinanças, realizado em Manaus com apoio do
Sebrae Amazonas, que atua no fomento
do cooperativismo de crédito na região
do Alto Solimões. Ziger fez uma
apresentação do Sistema Cresol e
despertou nos participantes do evento
grande interesse nesse cooperativismo
descentralizado, com transparência e
controle social.
Depois disso, a gestora de microfinanças do Sebrae Amazonas, Sâmia
Nunes Cardoso, esteve em Francisco
Beltrão, no Sudoeste do Paraná, onde
acompanhou por três dias a rotina da
Cresol Baser, buscando compreender
melhor o funcionamento da instituição.
Em junho foi a vez do coordenador da
área de Carteira Operacional da Cresol
Baser, Luiz Panzer, visitar os municípios
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ama-zonenses interessados em criar
cooperativas.
Segundo Sâmia, embora o Amazonas não tenha experiência no
cooperativismo
de crédito de
economia solidária, este “modelo” de
coopera-tivismo
condiz com as
necessidades e com a realidade da
região. “Visuali-zamos uma possível

A Cresol possibilita
novas oportunidades
para as famílias associadas
na medida em que viabiliza
crédito para as diferentes
atividades rurais
parceria com o Sistema Cresol para a
implementação desta forma eficiente
de trabalho”, diz. A expectativa é de
que esta parceria viabilize apoio técnico
e operacional na constituição das cooperativas de Tabatinga e de Benjamim

Constant, envolvendo também o grupo
de Atalaia do Norte, na região do Alto
Solimões.
A prioridade, diz Sâmia, é realizar a
capacitação de dirigentes, associados e
equipes de trabalho e elaborar os planos
de viabilidade das duas cooperativas
para encaminhá-los ao Banco Central
até novembro. Após a conclusão desta
etapa, as atividades serão estendidas a
outros municípios do Alto Solimões.
Sâmia destaca a preocupação do
Sebrae com o desenvolvimento local das
comunidades rurais por meio da
geração de emprego e renda, criando
condições para a permanência das
famílias agricultoras no campo. Nesse
sentido, a Cresol possibilita novas
oportunidades
para as famílias
associadas na medida em que viabiliza
crédito para as diferentes atividades
rurais. “É possível perceber que a
Cresol permite que as pessoas tenham
um prazer incondicional em se sentirem
também responsáveis pelo crescimento

Para Luiz Panzer, Diretor Secretário e Coordenador da Cresol Baser,
ao interagir com regiões onde o cooperativismo está começando a se
desenvolver, o Sistema Cresol faz
valer o conceito de “interação solidária”. Além disso, “contribuir para a
expansão do cooperativismo de
economia solidária é fortalecer a
proposta de desenvolvimento sustentável”, defende.
Ainda, diz ele, a parceria com o
Amazonas possibilita ao Sistema
Cresol compartilhar a experiência de
onze anos, através de assessorias
técnicas e na área da formação. Porém,
destaca Panzer, o objetivo é apoiar a
criação da cooperativa e auxiliar nos
primeiros passos, “porque é fundamental que elas tenham autonomia e
sejam capazes de se autogerir, que
tenham sustentabilidade financeira,
econômica e social”.
A aproximação com o Sistema
Cresol, relata Sâmia Nunes Cardoso,
do Sebrae Amazonas, gerou nos
amazonenses o sentimento da possível
concretização do sonho de desenvolvimento das áreas produtivas, desassistidas ou excluídas do sistema financeiro nacional, sem perspectivas de
crescimento e melhoria na qualidade
de vida. “Esta é uma realidade constante nos municípios do Amazonas que
pretendemos mudar a partir desta
parceria com a Cresol”, afirma.

Do Sebrae/AM Sâmia Cardoso, da Cresol Baser
Luiz Panzer, do Ministério da Integração,
Conceição Faheina e da Universidade Federal do
Amazonas Henrique Conceição
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Cidadão Conectado

Cresol facilita
a inclusão digital do agricultor familiar
Os cooperados da Cresol podem
agora financiar computadores e telefonia
rural, fixa ou móvel. Estes produtos se
encaixam numa nova linha de crédito,
disponibilizada para inserir o agricultor
familiar no mundo digital.
Ainda em 2003, o governo federal
colocou em prática o projeto Cidadão
Conectado Computador para Todos e
regulamentou, em 2005 o Programa de
Inclusão Digital. O projeto tem por
objetivo possibilitar o acesso da população
de baixa-renda a computadores. Foi neste
sentido que a Cresol percebeu a importância de oferecer ao seu quadro social
uma maneira fácil de adquirir os equipamentos.
Além da possibilidade de financiar os
computadores do programa do governo
federal na Cresol, a cooperativa ainda
amplia as condições, parcelando de 12 a
36 vezes equipamentos comprados no
comércio local. O cooperado precisa
apenas apresentar nota fiscal e deixar o
pagamento a vista por conta da Cresol.
Conforme alerta um dos responsáveis
do setor de Produtos e Serviços da
Central Cresol Baser, Alcemar Candiotto,

a aquisição através do projeto Computador para Todos, do governo, garante um
produto com componentes nacionais,
com nota fiscal e garantia de 1 ano. Os
programas já devem vir instalados nestes
computadores e todos de base livre,
contribuindo assim para redução da
pirataria no Brasil.
Para Candiotto, o fator principal é
fornecer ao associado a oportunidade de
acessar as inovações existentes no
mercado, como por exemplo, algo que já
é realidade: a facilidade do cartão de
crédito. “Como sabemos, a tecnologia
está cada dia mais presente em nossas
vidas e nos sentimos na obrigação de
incluir nosso quadro social nesta era de
informação”, justifica.

Beltrão. O menino Maicon de 12 anos não
está de fora do mundo digitalizado, nem
Antoninho e Mairi. A família já pode
utilizar, por exemplo, a internet, ficando
conectado com o mundo todo, podendo
adquirir mais conhecimento e facilitar
contatos e até mesmo contribuir para a
produção na terra onde vivem. Mairi que
foi quem financiou o computador,
escolheu o prazo de 12 vezes e está
pagando a décima parcela. O acesso a
uma linha de financiamento para computadores, feita na Cresol facilitou a, compra
do equipamento.

Família que já financiou está
por dentro da era digital
Para o sistema Cresol, o agricultor
familiar deixou de ser sinônimo de
desinformação ou marginalização frente
aos avanços tecnológicos. Um exemplo é
a família Santos, da comunidade de Nova
Concórdia, no município de Francisco

A família Santos já está pagando o financiamento
do computador na Cresol e está conectada a internet

“O mundo digital
ao alcance das mãos
que cultivam a terra”
O cooperado da Cresol poderá financiar computadores do projeto do governo como qualquer outro que seja
oferecido em lojas do seu município. Esta linha de crédito
também vai financiar telefonia rural para o quadro social,
fixa ou móvel. Esta possibilidade não está em nenhum
projeto do governo, mas a Cresol quer que o sinal telefônico chegue à propriedade do cooperado.
A cooperativa poderá financiar os computadores e
celulares de 12 a 36 meses.
A Cresol sente-se na obrigação de incluir seu quadro social nos avanços tecnológicos

O Projeto Cidadão Conectado Computador para Todos faz parte do
Programa Brasileiro de Inclusão
Digital do Governo Federal, iniciado
em 2003, mais precisamente a partir
da instalação do governo Lula. O
Computador para Todos tem como
objetivo principal possibilitar a
população que não tem acesso ao
computador possa adquirir um
equipamento de qualidade, com
sistema operacional e aplicativos em
software livre, que atendam ao
máximo às demandas de usuários,
além de permitir acesso à Internet.
O Projeto prevê ainda que todo
cidadão, que adquirir o Computador
para Todos, terá o direito a suporte,
tanto para atendimento técnico
(problemas com hardware, defeitos
de fabricação, etc.), como para o uso
dos aplicativos.
A principal premissa do Projeto
Computador para Todos é a de que o
cidadão disponha de uma solução
informática, em sua residência, que
lhe permita, de modo simples e
rápido, conectar os fios dos periféricos, ligar o equipamento à tomada e,
imediatamente, acessar às facilidades
disponibilizadas.
Para facilitar a compra do Computador para Todos, o Governo Federal
disponibilizará linhas de financiamento
mais vantajosas.
O Projeto não apenas disponibilizará o acesso às tecnologias, como
também permitirá que toda uma
cadeia produtiva venha a ser reforçada
no Brasil, inibindo a ação do mercado
"cinza", que não paga impostos nem
contrata mão-de-obra com garantias
trabalhistas.
(Fonte: http://www.computadorparatodos.gov.br/projeto/index_html)
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PRONAF
PRONAF
Pronaf Custeio via BNDES é realidade na Cre$ol
Parceria avança e possibilita a contratação de R$5 milhões de custeio na safra 2006/2007. Com este novo canal
de acesso ao Pronaf Custeio, a expectativa é atender melhor as necessidades dos agricultores familiares

Rudimar Rogério da Silva:
“Uma prova concreta dos benefícios do
Pronaf Custeio via BNDES é que o milho
estocado no galpão não precisou ser
vendido e vai alimentar os animais para
melhorar a produção de leite. “Para
nossa família, a Cresol é pai e mãe. Se
precisarmos sabemos que basta ir até lá
e fazer um micro-crédito”

O agricultor Rudimar Rogério da
Silva fez um financiamento de R$ 8 mil
na Cresol Planalto para o custeio de 12
matrizes holandesas, para produção
leiteira. Ele espera produzir 42 mil litros
de leite em um ano. O financiamento foi
liberado em junho deste ano e será pago
em onze meses, com vencimento em
maio de 2008.
A família de Rudimar está entre as
635 que estão acessando, pela primeira
vez na história do Pronaf, recursos da
modalidade custeio via Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES). Ao aplicar esse
dinheiro na propriedade, o agricultor
está concretizando
uma grande
conquista do Sistema Cresol e da
agricultura familiar.
Desde 1997 o BNDES é parceiro do
Sistema Cresol. Em dez anos, essa
parceria possibilitou o acesso a R$ 100
milhões de recursos de investimento

que viabilizaram diversos projetos
produtivos das famílias agricultoras
associadas às cooperativas Cresol. A
partir de agora, com a ampliação da
parceria, as cooperativas também
passam a acessar recursos de custeio.
“As cooperativas Cre$ol apostam
nos bancos públicos, já que além
do retorno financeiro aos
agricultores, o uso do orçamento
federal deve contribuir para que
o governo realize projetos sociais
com recursos subsidiados”,
defende o presidente da
Cooperativa Central Cre$ol
Baser, Vanderley Ziger.

Na safra 2006/2007, foram contratados R$ 5 milhões de Pronaf Custeio
para associados das cooperativas
filiadas à Central Cresol Baser. Ao
liberar os primeiros recursos do Pronaf

De volta pra casa
Família Silva se consolidou
na roça por força da
parceria Cresol - BNDES
Desde 1960 trabalhando na mesma
propriedade, a família Silva presenciou
muita coisa na história da agricultura
familiar. Seu Eloy e dona Amália tiveram
três filhos, dos quais, apenas Rudimar
permaneceu em casa. Rudimar, que
casou-se com Marlice em 1999 conciliava o estudo no Ensino Médio com o
trabalho no campo. Ainda jovem
vivenciou momentos de endividamento,

Custeio via BNDES, o Sistema Cresol
consolida-se como agente de crédito e
de desenvolvimento local, também
resultado da credibilidade da instituição
junto ao banco. “As cooperativas Cresol
optam por bancos públicos, já que além
do retorno financeiro aos agricultores,
o uso do orçamento federal deve
contribuir para que o governo realize
projetos sociais com recursos subsidiados”, defende o presidente da Cresol
Baser, Vanderley Ziger.
Ziger salienta que no avanço da
parceria com o BNDES é preciso
reconhecer os esforços de lideranças
do Sistema Cresol, o empenho do
Ministério do Desenvolvimento Agrário, dos técnicos do Ministério da
Fazenda, e o apoio do Presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva e do
envolvimento de parlamentares, como
o deputado federal Assis do Couto. O
deputado Assis assinou como testemu-

e nesta época tornou-se cooperado da
Cresol. Apesar de algumas vezes buscar
outros ramos para trabalhar e tentar dar
a volta por cima, Rudimar e Marlice não
desistiram. “Queríamos sempre voltar
para o campo, tínhamos certeza de que
era isso que sabíamos fazer”, relembram. Seu Eloy e Dona Amália também
resistiram as crises e aos problemas de
saúde e não saíram da pequena propriedade.
Financiaram uma casa pelo Habitasol, o programa de habitação da Cresol,
onde hoje a filha do casal já cresce em
meio ao ambiente da agricultura familiar.
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Experiência da Cresol
merece ser vitrine nacional
A assinatura dos primeiros contratos de Pronaf Custeio via BNDES foi
acompanhada por centenas de associados e associadas das cooperativas Cresol
que participaram da solenidade em Curitiba/PR, no dia 25 de junho.
Na ocasião, o assessor da diretoria de Operações Indiretas do BNDES, Sami
Kopit Moscovich, destacou a importância do Sistema Cresol como referência
para o restante do país. "A Cresol tem nos mostrado que é possível fazer muito
com muito pouco", disse Moscovich. Para ele, a experiência do Sistema Cresol
merece ser uma vitrine nacional, de forma a difundir o que tem sido feito na
região Sul por meio do cooperativismo de economia solidária.
Também participou do evento o Superintendente do BNDES, Cláudio
Bernardo Guimarães de Moraes, além de representantes do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA), do BNDES, deputados estaduais e federais,
entre outras autoridades.

Mais de 500 agricultores das bases da Central Cresol Baser estiveram em Curitiba para celebrar o Custeio via BNDES

nha o termo de convênio para o repasse
dos recursos de Pronaf Custeio via
BNDES para a Cresol Baser.
Para o presidente da Central, a
liberação de recursos de custeio através
do BNDES também significa um avanço
na autonomia do Sistema, que passa a
ter mais uma via de acesso aos recursos
do Pronaf, inclusive com expectativas
de agilizar as liberações.
A mesma expectativa tem Paulo de
Souza, presidente da Cresol Capane-

ma, umas das cinco primeiras cooperativas do Sistema. No município,
localizado na fronteira do Paraná com a
Argentina, foram efetuados 20 contratos com o BNDES, num total de R$
115,5 mil de Pronaf Custeio. “Para nós
o objetivo maior é atender as necessidades dos nossos associados com mais
agilidade e facilidade, pois conhecemos
a realidade da agricultura familiar e o
dinheiro precisa chegar na hora certa”,
diz Souza.

Rudimar e Marlice participam do Curso
de Cooperativismo do Instituto de
Formação do Cooperativismo Solidário
(Infocos).

rapidamente fez um projeto. “Com o
dinheirinho do leite pagamos as contas
da casa e com a venda de fumo e soja
conseguimos quitar as dívidas acumuladas”, afirma Rudimar. Hoje a família já
conseguiu comprar uma moto, e ainda
planejam a compra de um computador
para ajudar na educação da filha. Tudo,
fincanciado pela Cresol.

Pronaf Investimento
permitiu voltar pra roça
A falta de uma fonte renda de mensal
era o principal entrave da família, o que
fez com que Rudimar buscasse trabalho
assalariado fora. Quando os técnicos da
Cresol Planalto o informaram sobre um
financiamento com recursos subsidiados
do BNDES para compra de gado leiteiro
e melhoria das estruturas, Rudimar

O custeio via BNDES
A família Silva, que agora tem o
objetivo de voltar as raízes e produzir
para subsistência e além da produção
diversificada se empenha na produção

Momento em que o presidente da Cresol, Vanderley Ziger assinou o convênio de liberação dos recursos do BNDES

leiteira, conseguiu o Custeio Pecuário
via BNDES na Cresol. Com o recurso
de R$ 8 mil, será custeada a despesa do
rebanho leiteiro. Com isso, poderão
produzir o alimento na propriedade,
sem ter que investir em empresas que
muitas vezes não fazem a economia
local girar. Uma prova concreta disso é
que o milho estocado no galpão não
precisou ser vendido e vai alimentar os
animais para melhorar a produção de
leite. “Para nossa família, a Cresol é pai e
mãe. Se precisarmos sabemos que
basta ir até lá e fazer um microcrédito”, diz Rudimar.

“ Com o dinheirinho do leite
pagamos as contas da casa e
com a venda de fumo e soja
conseguimos quitar as
dívidas acumuladas”
Rudinei Rogério da Silva
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INTERCÂMBIOS
Cresol é convidada a integrar comunidade global de formação em microfinanças
Colaboradores da Central Cresol Baser se integram na América Central ao Instituto de Gestão em Micro Finanças (MFMI)
No sentido de manter a integração
com organismos de microfinanças de
todo o mundo a Central Cresol Baser não
deixa de participar de eventos importantes, como o Seminário Latino Americano, em Costa Rica. Este, que foi
promovido pela ong MFMI, uma rede que

fomenta instituições de microfinanças no
mundo, foi um momento de integração e
troca, diz o responsável pela área de
Produtos e Serviços da Central Cresol
Baser, Claiquer Carneiro.
A organização do Seminário é
resultado de uma parceria com o Incae,
uma escola especializada em
mestrados na área de economia, cedendo a infra-estrutura
para a realização do evento.
A Cresol foi convidada a
participar do MFMI e já está
cadastrada na rede. Esta
participação garante a socialização do trabalho feito pela
Cresol com outras instituições
atuantes na mesma área. Além

disso, os representantes da Cresol
debateram a formação e a metodologia
de treinamento daqueles que serão
multiplicadores de conhecimento. A
Cresol figura no grupo como única
instituição que opera microfinanças na

Seminário na Bolívia
conta com painel do
sistema Cresol
O assessor da
Central Cresol Baser,
Adriano Michelon em
apresentação do painel
sobre o sistema Cresol no
Seminário Internacional
“Economias Campesinas e
Serviços Financeiros Rurais”.

Em Costa rica, do Incae, Connie González, da Central Cresol Baser, Claiquer Carneiro
e Marcelo Marcon de Vargas, do MFMI, Leslie Barcus e Ron Chua e Luis Noel Alfaro, também do Incae

Parcerias internacionais
facilitam a troca de informações

prática, já que em sua maioria, os participantes são entidades de capacitação
privadas e instituições de ensino superior.
Participou também, o responsável
pela área de informática, Marcelo Marcon
de Vargas.

dente Vanderley Ziger e o assessor
Adriano Michelon, estavam acompanhados pelo cooperante da ONG belga
Trias Jaap van Waalwijk van Doorn, o
presidente da União Nacional de
Cooperativas da Agricultura Familiar e
Economia Solidária (Unicafes) Nacional,
José Paulo Crisóstemo e também o
presidente da Unicafes Paraná, Ademir
Dalazen.
De acordo com o presidente,

Vanderley Ziger, a agricultura da Europa
antiga é a que aparece agora no Brasil e é
essa experiência que torna interessante o
intercâmbio de informações. Ele ainda
relata que o modelo europeu de cooperatismo desenvolveu a tal ponto que é
concorrente de qualquer empre-sa. “A
visão comercial do cooperativis-mo, nada
mais é do que um paralelo do baixíssimo
número de pessoas no campo. Agricultores são hoje, micro-empresários”, relata.

Agenda cheia

A Central Cresol Baser forma
parcerias nacionais e internacionais para
que o sistema se fortaleça. Neste sentido,
no mês de abril uma comitiva representante do cooperativismo embarcou

no Brasil para uma estadia de vinte dias na
Europa. A viagem cumpriu sua pretensão
de firmar novas parcerias e reforçar as
antigas.
Da Central Cresol Baser, o presi-

Desde que chegaram no exterior, os brasileiros tiveram muitos compromissos,
entre reuniões e encontros com entidades. O objetivo principal da viagem foi o
intercâmbio de experiência e a busca de recursos e linhas de crédito.
Nos últimos dias da jornada, juntou-se ao grupo o deputado federal Assis
Miguel do Couto que participou de várias reuniões.
Em termos de produtividade, a comitiva retornou a rotina de trabalho com
algumas parcerias em nível de Cresol, Unicafes e Ancosol encaminhadas. Também,
a aprovação de um projeto com a Misereor, para evento da Unicafes e elaboração
de projetos de expansão, o intercâmbio com a Bélgica e o fortalecimento da
parceria com o Rabobank e BRS.
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Visitas Internacionais
Ações da Cresol em microfinanças atraem
visitantes internacionais
Modelo de
cooperativismo solidário
atrai especialistas na
área e abre espaço
para possíveis parcerias

No mês de junho estiveram presentes na Central Cresol Baser representantes de entidades internacionais, a fim
de conhecer de perto o sistema de
cooperativismo de crédito com interação solidária.
Da SIC Desarrollo, uma consultora

Da SIC Desarrollo, o mexicano Miguel Ringvald e o paraguaio Luis Echarte,
acompanhados dc presidente do sistema Cresol, Vanderley Ziger

O diretor financeiro da Central Cresol Baser, Flávio Marcos da Silva, a secretária executiva Leonette Alves Neto, a
representante da Etimos na América Latina, Soledad Barbuio e o vice-presidente da Baser, Luiz Possamai

especializada em Microfinanças e
Serviços de Desenvolvimento Empresarial e de Competitividade, o mexicano
Miguel Ringvald e o paraguaio Luis
Echarte dialogaram com a direção do
Sistema sobre projeto aprovado pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O objetivo da visita,
por parte da SIC, é desenhar um modelo
intermediário de financiamentos rurais.
A Cresol foi tomada como exemplo de
sucesso na América Latina, por isso, o

intercâmbio de conhecimentos.
A representante da Etimos na
América Latina, Soledad Barbuio veio da
Argentina para visitar a Central Cresol
Baser. A entidade, que tem sede na Itália
é uma financiadora de organizações
sociais, como cooperativas de crédito. A
possível parceria internacional não
anima apenas o sistema. Soledad afirma
que encontrou na Cresol experiências
inéditas e com diferenciais das demais
cooperativas já conhecidas por ela.

Acesso ao crédito: Cresol tem parceria com banco cooperativo da Holanda
Trabalhar com a agricultura familiar visando contribuir no projeto de vida dos pequenos é um interesse da Cresol.
Para isto, conta com o apoio do Rabobank
O banco cooperativo, com mais de
100 anos de atuação, Rabobank da
Holanda, nasceu do cooperativismo
voltado ao público rural de baixa renda, e
encontra na Cresol uma área em potencial. A Fundação Rabobank, de cunho social
recebe anualmente, uma porcentagem
das sobras de bancos locais. É com este
tipo de recurso que a Fundação do banco
apóia iniciativas sociais, tanto na Holanda
quanto em países em desenvolvimento,
principalmente na área de cooperativismo de crédito.
No mês de agosto o Coordenador de
Projetos na América Latina da instituição,
Michael Groeten esteve na Central
Cresol Baser onde conversou com a
direção e reafirmou o apoio técnico e

financeiro. A relação entre os dois
sistemas de cooperativismo vem desde
2001, mediado pelo Trias, ONG belga
que acompanha a Cresol desde sua
constituição.
O Rabobank e a Cresol trocam
interesse mútuo: crescimento do
cooperativismo, combate a pobreza e
novos indicadores de análises financeiras.
Foi nesse sentido que o holandês veio ao
Brasil, para discutir a parceria por mais
cinco anos. O objetivo agora é um
consorcio internacional para incentivar a
expansão do cooperativismo de crédito.
Um pouco de história
No final de 1800, início de 1900 a
Europa Rural vivia uma grave crise devido

a importação de trigo barato dos Estados
Unidos. Nas últimas decadas de 1880 e
1890, surgiram as primeiras experiências
com cooperativas de crédito na Alemanha, para tentar eliminar a pobreza.
Depois de algumas dificuldades, as
cooperativas se tornaram uma grande
ferramenta de desenvolvimento das áreas
rurais de baixa renda. Logo depois,
outros países também começaram a
constituir cooperativas de crédito rural,
como Holanda, Bélgica, Suiça, Canadá.
Na Holanda os Católicos começaram o sistema Caixa Raiffeisen, os Protestantes começaram com um sistema
Boerenleen Bank (banco de empréstimos
ao agricultor). Em 1973 ambos se uniram
e formaram o Rabobank.

Coordenador de Projetos na
América Latina, do Rabobank,
Michael Groeten discute
cooperativismo na Central Cresol Baser
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Cooperativas completam dez anos de
conquistas para a agricultura familiar
Em 2006 o Sistema Cresol, comemorou 10 anos, e parabeniza as singulares que também completam seu decenário
Neste ano, duas cooperativas já
festejaram o aniversário de dez anos de
atuação. Coronel Vivida e Honório
Serpa acompanharam desde o início
uma nova forma de cooperativismo e
organização proposta pela Cresol e hoje
comemoram o sucesso do crédito fácil
para a agricultura familiarm. Também ja

completaram 10 anos as cooperativas de
Dois Vizinhos, Marmeleiro, Capanema,
Pinhão e Laranjeiras do Sul
Em Coronel Vivida, uma solenidade
no Centro Cultural Prof. Benedito
Rakowski reuniu associados, autoridades locais e simpatizantes do sistema
para comemorar os dez anos
de atividades da Cresol local.
O diretor-presidente
do
sistema, e primeiro presidente da singular, Vanderley Ziger
falou sobre as dificuldades do
início e comemorou as
conquistas até agora. Com
ele, compartilharam deste
discurso a presidente da
Cresol Coronel Vivida,
Iomara Gaeski, os sócios

Em Coronal Vivida uma solenidade foi realizada para comemorar o aniversário

fundadores e os deputados
Assis do Couto e Luciana
Rafagnin, representada por seu
assessor Saudi Mensor. Após a
cerimônia, os presentes participaram de confraterni-zação
festiva.
Em Honório Serpa a comemoração aconteceu com a
realização da Copa Cresol. Para
Honório Serpa organizou a Copa Cresol como evento festivo dos dez anos.
o primeiro presidente da coNa foto, o presidente Sebastião Pacheco dos Santos com os sócios fundadores
operativa do município, Altemir
Ismar Christoff os dez anos significam
Para dezembro, o presidente da
um caminho de união e objetivo comum. Cresol Chopinzinho já adianta que uma
Ele afirma que a superação neste anos é
programação bastante agitada vai
resultado de uma necessidade da
comemorar também os dez anos de
agricultura familiar de Honório Serpa.
atuação no município. Da mesma forma,
“Alcançamos crédito para quem estava
a singular de Turvo prepara para o mês
excluído”, salienta.
de outubro, seminário e evento festivo.

Unicafes - PR articula
viabilização de ATER
Os ramos da agricultura familiar querem fortalecer os trabalhos de
Assistência Técnica e Extensão Rural das cooperativas para os produtores
O movimento cooperativista da
agricultura familiar do Paraná, através da
União Nacional das Cooperativas da
Agricultura Familiar e Economia Solidária
(Unicafes - PR) está engajado na articulação de iniciativas de Assistência Técnica e
Extensão Rural (ATER), nos diversos
ramos cooperativos, principalmente os
ramos do crédito, da produção e da
comercialização. As ações fazem parte de
um projeto que além de mo-bilizar os
ramos cooperativos em torno da ATER,
conta com a participação do governo do
Paraná através da Emater-PR, e do
governo Federal através da Secretaria da
Agricultura Familiar do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (SAF/MDA).

A idéia de um projeto de ATER
cooperativado, parte da necessidade de
qualificar os trabalhos das cooperativas
para os agricultores familiares e, ainda, a
necessidade de avançar na discussão de
sistemas produtivos familiares sustentáveis. O objetivo, neste sentido, é construir uma dinâmica de ATER para as unidades produtivas dos Agricultores
Familiares, bem como fortalecer uma
Rede de ATER Cooperativada.
Para a discussão do projeto dentro da
Unicafes - PR, uma comissão gestora foi
formada por membros das cooperativas
de produção, comercialização e crédito
do Paraná. De acordo com o presidente
da Unicafes - PR, Ademir Dallazen, este é

Lideranças da Unicafes reunidas com representantes do governo federal em Brasília.

um projeto pioneiro e inovador, do qual
se espera o avanço nas ações de ATER
para a Agricultura Familiar, numa parceria
entre cooperativas e os governos. “Queremos agregar uma nova metodologia de
ATER para os agricultores familiares”,
diz. Ele ainda reafirma a importância de
ATER para propiciar sustentabilidade
para a agricultura familiar, não somente
na produção, mas em outras áreas com a

comercialização.
Até o final do ano, o projeto deve ser
posto em prática, e para isto, será assinado
um termo de convênio com a Emater PR, e será formalizado um projeto com a
SAF/MDA. Enquanto isso, discussões
estão sendo organizadas com as cooperativas no intuito de fortalecer uma Rede de
Ater Cooperativada para a Agricultura
Familiar parananense.
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Novo programa de informática
é testado em Luís Alves
Cooperativa da Base Litoral é escolhida como piloto por realizar diariamente quase todas as operações do sistema Cresol
Uma nova ferramenta de informátiGradativamente serão implantados
ca está sendo desenvolvida para auxiliar
e testados os demais módulos do
e qualificar a gestão de cooperativas de
projeto, até que seja concluído e possa
crédito. O projeto, chamado “Colser implantado nas demais cooperativas
méia”, está sendo coordenado pelo
do Sistema Cresol, ação prevista para o
Sistema Cresol e desenvolvido através
início do segundo semestre de 2008.
das suas cooperativas de tecnologia,
“Os testes são indispensáveis e este
com apoio financeiro do Ministério do
trabalho requer muita precisão, pois
Desen-volvimento Agrário e do Sebrae,
estamos lidando com informações que
além de investimentos de recursos
garantem o funcionamento das coopepróprios das cooperatirativas”, enfatiza.
Atendimento deve ficar
vas do Sistema Cresol.
Vanderley Ziger,
No mês de junho,
mais ágil e vai possibilitar presidente da Creiniciou a fase de testes
soltec, vinculada à
menos
preocupação
com a implantação do
Central Cresol Baser,
primeiro módulo do com a máquina e maior assegura que o novo
Colméia na Cresol Luís
software (programa de
proximidade com o
Alves, região litorânea
informática) vai atencooperado Cresol.
de Santa Catarina.
der necessidades deSegundo o Gerente do Projeto Colméia,
correntes da movimentação diária das
da Cooperativa de Tecnologias e
cooperativas, como agilidade e seguranServiços (Cresoltec), Eduardo Ries, esta
ça, visando aperfeiçoar os procedimensingular foi escolhida como “piloto”,
tos operacionais. O desenvolvimento
porque realiza diariamente, quase todos
desta ferramenta de gestão, salienta
os tipos de operações financeiras que o
Ziger, foi precedido de uma avaliação
novo software (programa de informáticuidadosa e de muitas discussões com
ca) vai contemplar.
os dirigentes, tendo em vista os altos

Cresoltec busca precisão nos testes da nova ferramenta de gestão

investimentos e a necessidade de que
essas melhorias no sistema de informática reflitam no melhor atendimento dos
associados das cooperativas.
Para a presidente da Cresol Luis
Alves, Claudirene Mittelmann, a eficácia
do atendimento é a grande expectativa
em relação ao novo software. “Além da
agilidade, o Colméia nos garante
controle e segurança das informações”,
afirma.
Eduardo Ries conta que no processo

de desenvolvimento
do Projeto
Colméia foram realizadas várias
consultas e levantamentos nas cooperativas singulares, bases regionais e
centrais do Sistema Cresol. “Com isso
pudemos identificar os procedimentos
envolvidos no dia-a-dia das cooperativas
e garantir consistência e coerência ao
projeto”, diz. Futuramente, este novo
software poderá ser utilizado por
sistemas de cooperativas de crédito de
economia solidária de todo o país.

Novo programa de informática (software) vai atender necessidades decorrentes
da movimentação diária das cooperativas, como agilidade e segurança.

Sistema Cresol estrutura área de
tecnologia e Data Center
Paralelo ao desenvolvimento do Projeto Colméia está sendo estruturada uma
nova área de tecnologia do Sistema Cresol. Entre outras coisas, a área vai manter
e criar novas funcionalidades para o Colméia (software) e será responsável pela
manutenção e funcionamento do 'Data Center' - uma estrutura física (máquinas)
onde serão centralizadas as informações das cooperativas.
Segundo o Gerente do Projeto Colméia da Cresoltec, Eduardo Ries, a
estrutura do Data Center será construída dentro das normas de segurança
amplamente utilizadas no mercado de informática, como proteção contra fogo e
umidade, cabeamento estruturado, segurança de acessos, monitoramento,
entre outros, para garantir a integridade das informações.
De acordo com Ries, os equipamentos serão 'redundantes', ou seja, caso
ocorra alguma falha num dos equipamentos, automaticamente outra máquina
entra em atividade. “Assim, a 'falha' nem é percebida e não se corre qualquer risco
de perda de dados”, explica. O Data Center também será equipado com um
gerador elétrico para garantir o seu funcionamento se o fornecimento de energia
elétrica for interrompido no local.
A área de tecnologia, que terá sede em Florianópolis/SC, também será
responsável pela comunicação (link de dados) entre o Data Center e as cooperativas, além de dar suporte às demandas das mesmas, através de um setor de
atendimento.
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Infocos completa duas rodadas da Cooperativa Escola
com socialização do conhecimento
Tanto conselheiros fiscais
já atuantes na Cresol
quanto dirigentes de novas
cooperativas do sistema
recebem capacitação
com método participativo
A Cooperativa Escola é um programa
na linha de ação da capacitação, feito pelo
Instituto de Formação do Cooperativismo
Solidário (Infocos). Os trabalhos deste ano
iniciaram com os conselheiros fiscais das
cooperativas da Central Cresol Baser.
Cada uma das oito bases regionais teve
dois dias de estudo, sendo que ao todo
300 participantes
aprofundaram
conhecimentos sobre gestão estratégica e
operacional. Deste total, além de
conselheiros,
diretores liberados,
funcionários e colaboradores fizeram
paprte da Cooperativa Escola.
A coordenadora pedagógica do
Infocos, Iara Aquino diz que o
conhecimento deve acontecer por meio
da socialização.
“É um processo
cooperativo, no qual uns aprendem com
os outros”, enfatiza. Iara salienta que a
metodologia de trabalho é participativa.
A avaliação
desta etapa da
Cooperativa Escola foi positiva, isso, de
acordo com o presidente do Infocos,
Adão Carlos dos Santos que teve o
respaldo dos participantes. “As atividades
são bem maiores que imaginávamos”,
revela a conselheira Carla Eickhoff, de
Pitanga. Para Darci da Silva, de Laranjeiras
do Sul afirma que tem dificuldade no
entendimento jurídico e que o curso vem
contribuir para isso. Também de
Laranjeiras do Sul, Mário Antonio de
Oliveira garante “demos um passo a mais”.

Novos dirigentes
A segunda rodada da Cooperativa
Escola, contou desta vez com um público

Novos diregentes recebem orientações do presidente da
Central Cresol Baser, Vanderley Ziger

de 50 dirigentes e colaboradores de novas
cooperativas do Paraná e daquelas que
estão em processo de constituição.
A atividade, realizada na Casa de
Formação Divino Mestre, em Francisco
Beltrão/PR, teve o objetivo de
preparar os quadros de dirigentes e
colaboradores para a abertura e
gestão das novas cooperativas. “O
Sistema Cresol tomou como
medida acertada a prática de não
abrir cooperativas sem antes realizar
o processo de capacitação”, enfatiza
o presidente do Infocos, Adão
Carlos dos Santos.
Neste encontro, o tema central
foi “crédito como desenvolvimento
na agricultura familiar”. Foram
abordados, entre outros, aspectos

O material utilizado nos cursos
da Cooperativa Escola foi
elaborado por um grupo de
trabalho em que colaboraram
membros do Infocos, das Bases
Regionais e da Central Cresol Baser.
históricos e da evolução do Sistema Cresol,
relações institucionais e com outras
organizações como Ancosol e Unicafes,
crédito e desenvolvimento, história do
cooperativismo no Brasil e no mundo.

Encontro dos tutores revela sucesso do Curso de Cooperativismo
Em julho, o Instituto de Formação
do Cooperativismo Solidário (Infocos)
promoveu mais um encontro dos
tutores que atuam no Curso de
Cooperativismo de iniciação profissional em gestão com ênfase em cooperativismo. As avaliações feitas pelos
tutores são positivas.

Viviane Aparecida Beltrame,
Base Norte
Cresol Ivaiporã
“A troca de
informações é tão grande que eu
não digo que ensino, pois na realidade aprendo bastante com os alunos.
O resultado dos debates e das teleaulas é uma melhora significativa na

propriedade”.

Sérgio Durigon,
Meio Oeste
Ouro
“A cada aula que passa
observo a evolução
nos debates e atividades propostas no
encontro semanal. O projeto de
conhecimento proposto é responsabilidade social por parte do sistema
Cresol”.

Rudimar Castanha, Base Sudoeste Cresol Verê
“Defende a participação como meio

de aprendizagem e de integração com
a cooperativa. Já fui aluno e assim
como os agricultores sinto dificuldade
na formação, mas é importante que
todos façam parte de associações,
sindicatos, cooperativas e demais
organizações”.

Silvana Scobar,
Base Fronteira
- Santo Antônio
“A partir do
momento que as
pessoas têm formação é possível fazer
um trabalho muito maior. Quando se
entende um pouco a lógica das coisas a
gente consegue crescer tanto como
cooperativa, como associado e como
ser humano”.

