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AGO da Central tem 100%
de presença das filiadas

Mais de 250 pessoas estiveram na
Assembléia onde foram discutidos
temas como expansão do Sistema,
balanço, orçamento e gestão
institucional. Página 6

nº 05 - Ano 03 - Abril/2008

Novo Slogan Cre$ol

Novo cartão de
crédito Cre$ol
Cre$ol passará a operar com uma
bandeira própria, o que trará
vantagens para os associados, para
as cooperativas singulares e para o
comércio conveniado. Página 10

A frase será utilizada nas campanhas institucionais da cooperativa nos jornais, rádios e TVs. Página 3

Sorteados prêmios da
campanha de captação
A ganhadora do prêmio maior da
promoção foi Sidrônia Migacz, de
São João do Triunfo, Base Vale do
Ribeira, que levará para casa o
veículo VW Gol 0 Km. Página 3

Corretora lança programa
Superproteção em maio

Cooperativas do Paraná
operam Trator Solidário

Pronaf muda, facilita
acesso e diminui juros

Superproteção simplificará o
entendimento dos tipos de
seguros oferecidos pela Cre$ol
Seguros, facilitando a
negociação e garantindo
ao segurado satisfação no
pós-venda. Página 8

Programa de equipamentos
com preços abaixo do
mercado, para agricultores
ou grupos de agricultores
obedecendo aos limites
da linha do Pronaf
Investimento. Página 5

Financiamento da próxima
safra será facilitado
para os Agricultores Familiares
com as novas normas do
Pronaf que simplificaram
o acesso ao crédito rural e
diminuíram os juros. Página 4
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Editorial
Crescimento, Conquistas e Novidades
Com um aumento significado em todos os números do Sistema Cre$ol em
2007, o ano que efetivamente começa agora para a Cresol, com o término das
Assembléias Ordinárias nas cooperativas filiadas e na Central, promete muito.
Neste primeiro Informasol de 2008, faremos um relato da AGO da Baser, como o
ano que passou foi produtivo e também a perspectiva de crescimento e expansão
do Sistema até 2010.
Outro assunto abordado neste Informativo são as novas regulamentações do
Pronaf, mostrando o que o Agricultor Familiar deve fazer para obter o crédito na
nova safra que começa no meio do ano.
Na área de formação o destaque é o início da Pós-graduação de Gestão em
Cooperativismo Solidário, realizado pelo Infocos em parceira com a Unioeste,
campus de Francisco Beltrão. Mostraremos também como foi a AGO do Infocos e
sua nova diretoria executiva, conselho de administração e fiscal.
Entre as novas conquistas da Cre$ol em destaque neste Informasol esta a
Corretora Cresol Seguros que começou a atender nas cooperativas neste início de
2008 e o novo cartão Cre$ol que trará mais possibilidades de negócios ao
associado. Nestas matérias abordaremos os dois assuntos com o objetivo de
informar como estão acontecendo as negociações de seguros e como será a
mudança para o novo cartão.

Boa leitura!
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Inaugurada cooperativa
em Agrolândia

Foi inaugurada no dia 1º de fevereiro, a 74ª cooperativa singular
filiada a Central Cre$ol Baser, em Agrolândia, Santa Catarina.
Estiveram presentes no evento autoridades locais, entre elas o
prefeito de Agrolândia e Trombudo Central, vereadores,
presidentes de associações e especialmente agricultores da região
que aguardavam ansiosos por este dia.
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A Cre$ol recebeu em abril, R$ 206 mil do Governo do Paraná.
O dinheiro foi repassado ao presidente da Central Baser,
Vanderley Ziger, pelo Governador Roberto Requião, durante
evento em Curitiba. O dinheiro é parte do pagamento do
compromisso firmado pelo Paraná em contribuir com R$ 2 mil por
casa financiada pela Cre$ol. Este repasse beneficiará cerca de 580
associados Cre$ol no Paraná que participaram do programa
Habitasol em 2006.
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PRONAF
PRONAF

Mudanças no Pronaf

mais facilidade e diminuição do juros

5,5% ao ano. Hoje, variam entre 3% e
O financiamento da próxima safra
5,5% para esses grupos que estão
será facilitado para os Agricultores
sendo
extintos. As operações de
Familiares. Isso aconteceu com as
investimento terão juros entre 1% e
novas normas do Pronaf que simplifica5%
anuais, enquanto atualmente
ram o acesso ao crédito rural. Uma das
variam entre 2% e 5,5% ao ano.
principais alterações é a criação de
Os juros dos financiamentos serão
uma linha denominada Pronaf Agriculcalculados por safra e não por ano
tura Familiar, que englobará as antigas
agrícola. Para a etapa
linhas de crédito C, D
“Essa nova definição do de transição entre o
e E.
Pronaf simplificou a
antigo e novo formado,
“A nova definição
nomenclatura
e
diminuiu
os financiamento “em
do Pronaf simplificou
os
juros,
o
que
é
muito
s
er”, ou seja os
a nomenclatura e
diminuiu os juros, o bom para os Agricultores f i n a n c i a m e n t o n ã o
que é muito bom para
Familiares. Já estamos quitados de custeio e
investimento no dia 1º
os Agricultores
passando para as
de
julho de 2008 não
Familiares. Já estamos cooperativas singulares as
p a s s a n d o p a r a a s orientações para trabalhar serão considerados
para cálculo das novas
cooperativas singulacom essa mudança”
taxas de juros. Em 1º
res as orientações
de
julho,
todos
agricultores serão
para trabalhar com essa mudança”,
enquadrados na nova norma sem a
comenta Luiz Panzer, diretor da Cresol
soma
dos valores dos financiamento
Baser
responsável pela carteira
que ainda não foram liquidados para
operacional.
cálculo
dos juros dos novos financiaAlém de simplificar o acesso, com
mentos.
a nova norma a taxa de juros será
Os grupos A (crédito para a
reduzida. Nos financiamentos de
reforma agrária) e B (microcrédito
custeio as taxas ficarão entre 1,5% e

rural) não serão alterados. As linhas
especiais, como Pronaf Floresta e
Pronaf Jovem, entre outras, continuam
a existir, mantendo os enfoques sociais
e ambientais do Programa e as mesmas
taxas de juros e limites de financiamen-

to das linhas normais.
O Pronaf Agroecologia, Pronaf
Mulher, Pronaf Floresta e Pronaf
Agroindústria, passarão a ter taxas
entre 1% e 2% ao ano, enquanto hoje
elas variam entre 2% e 5,5% anuais.

Além da mudança na denominação
dos Pronaf que deixará de usar as letras C,
D e E e a diminuição dos juros, associados
Cresol que irão financiar mais de R$ 8 mil
na nova safra que começa em 1º de julho,
serão obrigados a apresentar análises de
solo física e química. A análise física terá
uma validade de quatro anos enquanto a
química de dois anos. “Dessa forma
orientamos os agricultores que ainda não
possuem essas análises para providencia-

rem”, comenta Antonio Luiz Processo
coordenador da carteira de crédito da
Central Cresol Baser.
Os comprovantes (notas fiscais) de
aquisição de sementes e insumos,
deverão ser entregue na Cresol após a
liberação do financiamento ou no ato do
pedido de Proagro se for acionado sem
exceção. Todos os comprovantes de
compra deverão estar descritos no
orçamento e em nome do financiado.

O projeto técnico, deverá conter
um orçamento detalhado com tudo que
será financiado, pois a Cresol não
poderá financiar mais do que está
descrito no orçamento. “Por causa disso
pedimos as cooperativas para que no
ato da proposta o agricultor traga um
orçamento dos itens a financiar para
evitar problemas mais tarde no caso de
acionamento de Proagro”, finaliza
Processo.

Mudanças
operacionais
para liberação
do Pronaf
e Proagro

Técnicos da Cre$ol discutiram as mudanças durante o Fórum da Carteira Operacional
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Cooperativas Cre$ol do Paraná
operam o Programa Trator Solidário

Assinatura do convênio Cre$ol e BRDE para financiamento dos tratores

As cooperativas Cre$ol no
financiamento enquadra-se nas
Paraná, já estão financiando tratores
linhas do Pronaf ”, comenta Luiz
do Programa Trator Solidário, do
Panzer, diretor secretário da Central
Governo Estadual. Serão financiados
Cre$ol Baser.
equipamentos de 55cv e 75cv com
Para conseguir um trator no
preços abaixo do mercado, para
programa, o produtor rural deve
agricultores ou grupos
comparecer na sua
Essa
forma
de
de agricultores. O
cooperativa, fazer a
programa foi oficializa- financiamento é uma proposta de financiado com a assinatura do boa alternativa para m e n t o e l e v a r n a
convênio entre Cre$ol
Emater mais próxima
o agricultor que
e BRDE (Banco Regio- precisa de um trator de sua propriedade. Lá
nal de Desenvolvimen- para ajudar no serviço o agricultor irá preento do Extremo Sul).
em sua propriedade cher um formulário e
“Essa forma de
entregar a ficha de
e
não
tem
como
financiamento é uma
financiamento. Os
boa alternativa para o comprar no mercado pedidos serão avaliaagricultor que precisa de um trator
dos pela Emater e somente após a
para ajudar no serviço em sua propriaprovação do cadastro o agricultor
edade e não tem como comprar no
terá o equipamento financiado.
mercado. As vantagens neste prograOs tratores custam R$ 40 mil de
ma são o custo barato do equipamen55 CV e R$ 47 mil de 75 CV. No
to e a facilidade de pagar, pois o
programa, o equipamento pode ser

financiado ou pago a vista. O financiamento pode ser de até 100% do valor
do trator, obedecendo os limites da
linha do Pronaf Investimento, com
prazo para pagamento de até 10 anos
e recursos do BRDE.

Além do valor do trator abaixo do
mercado e da possibilidade de
financiamento, outra vantagem para
o agricultor que aderir ao programa é
a equivalência do valor financiado em
produto, no caso a saca de milho.
Caso o preço do milho caia no mercado o Governo Estadual assume a
diferença do valor do trator com base
na equivalência.
“Essa oportunidade de financiar
um trator é muito vantajosa para os
associados da Cre$ol. Os preços
estão abaixo do mercado e a equivalência do valor financiado em produto é uma garantia do Governo do
Paraná de que o agricultor não terá
problemas para pagar o bem no
futuro”, diz Flávio Marcos da Silva,
diretor financeiro da Central Cre$ol
Baser.
Os agricultores que quiserem
participar do programa devem entrar
em contato com sua cooperativa para
obter mais informações. As cooperativas Cre$ol também podem financiar tratores dos associados que já
tiveram seus projetos aprovados na
Emater.

Projetos de financiamento devem ser encaminhadas para o Emater
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Assembléia da
Central Cre$ol Baser
tem 100% de
presença das filiadas
Durante dois dias, presidentes e
diretores das cooperativas filiadas a
Central Cre$ol Baser estiveram em
Francisco Beltrão, participando da
Assembléia Geral Ordinária (AGO)
2008 da Central. O evento reuniu mais
de 250 pessoas, no salão do Santa Fé,
onde foram discutidos temas como
expansão do Sistema, balanço e
gestão institucional.
Na AGO da Central, no dia 28 de
março, participaram do evento, além
dos presidentes e diretores das
cooperativas, várias autoridades
entre elas o Secretário Nacional da
Agricultura Familiar, Adoniram
Sanches Peracci; o Deputado Federal,
Assis Miguel do Couto; o chefe do

núcleo regional da SEAB, Carlos
Alberto Wust da Silva; o diretor
presidente da Unicafes Paraná,
Ademir Dalazen; o presidente da
Assessoar, Ari Silvestre; o secretário
da Fetaep, Aristeu Ribeiro; e Olívio
Dambros, da Rede Ater de Cooperativas.
“A Assembléia Geral Ordinária da
Central Baser fechou com chave de
ouro o ciclo das assembléias nas Bases
Regionais e nas Cooperativas Singulares filiadas. Reunindo todos os presidentes em Francisco Beltrão, nosso
objetivo foi de planejar as ações para
2008-2009 e buscar caminhos para
seguir o trabalho que a Cre$ol vem
fazendo. Com a presença maciça dos

presidentes e diretores nesta AGO, o
Sistema Cre$ol consolida o seu
crescimento e o crescimento da
Agricultura Familiar como um todo”,
comenta o presidente da Central
Baser, Vanderley Ziger.
Na assembléia todos os temas
foram aprovados por unanimidade.
Entre os principais assuntos tratados
foram aprovados as contas da Central
do ano de 2007 e também o orçamento para o ano de 2008. A AGO elegeu
ainda o novo conselho fiscal da Central
que será formado por Valdemar Santi,
da Base Fronteira; Oracides Costa, da
Base Oeste; e Claudino Dalla Riva, da

Base Meio-Oeste. O conselho fiscal
suplente será formado por Felisberto
Cabrera, da Base Norte; Luiz Carlos
Serafin, da Base Sudoeste; e José
Soares, da Base Vale do Ribeira.
No primeiro dia da AGO, dia 27 de
março, foi apresentado o crescimento
do Sistema nos últimos anos e o planejamento de expansão até o ano de 2010.
Foram apresentados ainda as ações
institucionais da Central Cre$ol Baser e
os objetivos e metas da carteira de
crédito operacional e da carteira
estratégica. Tudo isso visando o desenvolvimento da Agricultura Familiar nas
regiões onde a Cresol atua.

Depoimentos
“Nós brasileiros podemos reclamar de
um monte de coisa, mas sem sombra de
dúvida para um agricultor familiar como
eu, este pode ser considerado um
momento de elevada auto-estima. Sem
dúvida é o momento de maior desenvolvimento da agricultura familiar que
eu já vi. Podemos dizer que esse bom
tempo que vive a agricultura familiar
tem a ver sim com as nossas cooperativas Cresol, nós contribuímos para esse
desenvolvimento”.

Assis do Couto, Deputado Federal

“Sei da luta, conheço todo o esforço do
Sistema Cre$ol para chegar ao estágio
que está. Eu acho que nós temos hoje,
uma condição real instalada no Brasil
para dar passos significativos rumo a um
maior desenvolvimento e juntos
podemos desenvolver também a
Agricultura Familiar. Contamos com a
Cre$ol para isso, para que possamos
juntos construir políticas e programas
para buscar esse desenvolvimento que
todos nós desejamos”.

Adoniram Sanches Peracci, Secretário Nacional da Agricultura Familiar.
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2007 – Ano positivo, todos os números
fecharam em expressiva alta
O ano de 2007 foi muito importante
para o Sistema Cresol, todos os números tiveram uma significativa alta em
relação a 2006. Os repasses de Pronaf
Investimento e Custeio tiveram excelente aumento, bem como ampliou a
carteira de recursos próprios das
cooperativas. Aumentaram também o
número de cooperativas, de associados
e o de colaboradores e diretores,
demonstrando que o crescimento
acontece de forma sólida, gradual e
estruturada.
O repasse de Pronaf Custeio teve
aumento de R$ 73 milhões para R$ 113
milhões em 2007. No Pronaf Investimento foram liberados R$ 49 milhões
em 2007, contra R$ 39 milhões em 2006.
Subiu também a carteira de recursos

próprios, passando de R$ 44 milhões em
2006 para R$ 81 milhões em 2007.
Além do dinheiro repassado ao
associado, tiveram um grande aumento
também o patrimônio líquido e os
depósitos nas cooperativas. O patrimônio líquido subiu 33% passando para R$
63 milhões no final de 2007. Os depósitos feitos pelos associados nas cooperativas subiram 75%, chegando a R$ 92
milhões de depósitos a vista e a prazo.
“Realmente tivemos um grande
aumento em todos os números e
indicadores do Sistema Cre$ol. Todos
eles demonstram que o sistema de
crédito solidário é uma importante
peça para que os agricultores familiares
tenham uma vida digna no campo, pois
todo esse dinheiro que circula nas

cooperativas é transformado em
desenvolvimento beneficiando o
associado”, diz Vanderley Ziger,
presidente da Central Cre$ol Baser.
Todos os repasses feitos aos
associados da Cre$ol no ano de 2007
totalizaram aproximadamente 92 mil

operações, com uma média de R$ 1,4
milhão de liberações por dia útil. Destas
92 mil, 95% delas são microcréditos,
empréstimos feitos até o valor máximo
de R$ 10 mil. A média geral de repasses
foi de R$ 3.616,35, conforme a tabela
abaixo.

Faixa de
Valores

Número de
Contratos

Valor
Liberado

Media por
Contrato

Até 1.000

26.816

R$ 18.363.820 ,00

684,80

1.000 e 5.000

46.659

R$ 125.013.269 ,00

2.679,30

5.000 e 10.000

14.326

R$ 105.337.001 ,00

7.352,86

Acima de 10.000

4.303

R$ 84.365.838 ,00

19.606,28

TOTAL

92.104

R$ 333.079.929 ,00

3.616,35

Baser formula metas de crescimento até 2010
Com o excelente crescimento em
2007, a Central Cre$ol Baser formulou
um planejamento com metas a serem
cumpridas até o ano de 2010. O objetivo
do planejamento e das metas é construir

uma forma com que o Sistema cresça
ordenadamente e mesmo com o
aumento de cooperativas e de associados o funcionamento não fique prejudicado.

Expansão do Sistema sendo apresentada por Adriano Michelon, assessor da Baser durante assembléia

“O crescimento do nosso Sistema é
gradativo, traçamos algumas metas para
crescermos com consciência. Nosso
objetivo com isso, não é incharmos o
Sistema, mas queremos sim um crescimento acompanhado, para que as novas
cooperativas e os novos associados que
vierem a entrar na Cresol tenham os
mesmos benefícios de quem é sócio
hoje”, comenta Denilson Rodighero, 2º
secretário da Central Cresol Baser.
No número de cooperativas a meta
para 2010 é chegar a 114, com 131
PACs, no final de 2007 a Cresol fechou
com 73 cooperativas singulares e 40
PACs. As principais regiões onde serão
constituídas novas cooperativas são
Norte e Sul do Paraná.
A política para a abertura de
cooperativas que a Central Baser vem
realizando e será mais utilizada é de
abrir um PAC e após este PAC consolidado com um bom número de sócios
transformar-se em cooperativa. “Esta
estratégia de crescimento mostrou-se a

mais acertada até o momento, com ela
nós conseguimos criar cooperativas
fortes, que desmembram-se das
cooperativas de origem estruturadas”,
diz Luis Possamai, vice-presidente da
Central Baser
Com o aumento no número de
cooperativas é esperado também um
aumento no número de associados, que
passariam de 50.885 de 2007 para 78 mil
em 2010. Para estabelecer um crescimento ordenado foi colocado como
meta também o aumento no número de
funcionários e diretores, que passariam
de 478 em 2007 para 720 em 2010.
Com todas essas metas é estimado
um crescimento também do patrimônio
líquido da cooperativa, que chegaria a
R$ 118 milhões em 2010, quase o dobro
de 2007. No Pronaf Investimento a
expectativa é de um crescimento de
45% nos próximos três anos chegando a
R$ 70 milhões em 2010. No Pronaf
Custeio a estimativa é de que suba 60%
até 2010 chegando a R$ 180 milhões.
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Cre$ol Seguros
lança programa Superproteção em maio

Primeira fase da formação em seguros para os colaboradores

Após o lançamento da Cre$ol
Seguros e o início das vendas dos
produtos através das cooperativas
singulares, a corretora inicia em maio o
programa Superproteção Cre$ol. O
programa é montado em cinco eixos
que englobam os tipos de seguros
oferecidos pela corretoral, que são:
Vida, Residencial, Automóveis, Agrícola
e Riscos Diversos. Ele tem como
objetivo simplificar o entendimento dos
associados com relação aos tipos de
seguros oferecidos pela corretora,

facilitando a negociação e garantindo ao
segurado satisfação no pós-venda.
“Nós da Cresol buscamos atender
aos nossos associados em todas as
necessidades. Temos vários produtos e
serviços desenvolvidos para os associados como o crédito, habitação, cartão,
talão de cheques, pagamento de
benefícios da Previdência Social,
recebimento de títulos, boletos e
outras contas, aplicação financeira e
agora o seguro”, diz Flávio Marcos da
Silva, diretor financeiro da Central

Baser.
Desde o final de março, todas as
cooperativas Cre$ol estão oferecendo
seguros específicos para os associados e
para população em geral. Para dar mais
segurança aos segurados, a Cre$ol
Seguros firmou parceria com seguradoras de renome, sempre buscando
oferecer o melhor custo benefício para
o associado. Para conhecer um pouco
mais dos seguros oferecidos, o interessado deve procurar uma cooperativa
Cre$ol mais próxima.
No início de maio será realizado
em Francisco Beltrão, na Central
Cre$ol Baser, a segunda parte da
formação em seguros para os funcionários das cooperativas Cresol. Segundo
Flávio da Silva, o objetivo disso é fazer
com que os colaboradores dominem o

assunto para oferecer o melhor serviço
aos associados. “Não podemos pensar
em lançar um produto novo sem ter
clareza do que ele representa para nós.
Temos ainda uma preocupação com o
pós venda para garantir que os segurados fiquem satisfeito com o atendimento da Cre$ol. Os seguros já podem ser
contratados nas cooperativas, mas o
lançamento oficial do programa
Superproteção Cre$ol será após a
segunda fase do treinamento, que
acontecerá nos dias 12 e 13 de maio”,
finaliza o diretor financeiro.
No evento em maio acontecerá o
Lançamento do Programa
“SUPERPROTEÇÃO CRESOL”, será
apresentada a estratégia de trabalho,
apresentado o material de propaganda
e o site da nova corretora.

Lista dos principais seguros oferecidos

[
Vida - Prestamista / Previdência / Vida
[
Riscos Diversos - Máquinas Agrícolas
[
Residenciais - Casas / Apartamentos / Condomínios
[
Automóveis - Automóveis / Caminhões
[
Agrícola
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Financiamento com recursos

do FGTS e FDS

O

Programa de Habitação
Rural - Habitasol que iniciou
em 2004 e hoje é visto
como modelo no Brasil. Buscando
sempre aumentar a auto-estima do
Agricultor Familiar e a inclusão dos
associados, o programa Habitasol está
acontecendo em 2008 com duas linhas
de financiamento oficiais, uma com
recursos do FGTS e outra do FDS.
Além disso, as cooperativas atuarão
também o financiamento com recursos
próprios.
No programa de habitação, criado
pelo Conselho Curador do FGTS, a
Cre$ol Baser faz parcerias com a Caixa
Econômica Federal (CEF) e trabalha
como entidade organizadora juntamente com as cooperativas singulares.
Nesta linha de crédito, a Cre$ol e a
Caixa já assinaram em 2007, convênio
para celebração de 1000 contratos.
Destes até hoje foram contratados 280

unidades entre casas novas, reformas e
ampliações. As cooperativas singulares
que quiserem participar do programa
devem montar um empreendimento e
encaminhar para a CEF. O empreendimento passará por análise técnica e de
viabilidade financeira para posterior
contratação.
O financiamento com recurso do
FDS é um programa habitacional para
famílias organizadas por associações e
cooperativas da sociedade civil,
entidades sem fins lucrativos, com
prazo de amortização em até 20 anos a
juro zero. A Cresol Baser prevê que
durante o ano de 2008 estarão sendo
realizadas diversas unidades habitacionais nesta linha. É esperada a abertura
do programa para projetos novos para
o final do mês de maio de 2008. Mais
informações serão disponibilizadas
para as cooperativas e associados
quanto acontecer a abertura da linha

de crédito.
Na Base Meio-Oeste, em Abelardo Luz, Santa Catarina, a Cre$ol já está
com um projeto de financiamento com
recursos do FDS encaminhado. A
verba já está disponível e o projeto
seguirá em parceria com a Federação
dos Trabalhadores na Agricultura do
Estado de Santa Catarina (Fetaesc),
que deu início ao processo em 2007.
“Estamos preparando o projeto e
nas próximas semanas estaremos
realizando algumas reuniões para
finalizar os últimos pontos em aberto.
Após isso daremos início a fase de
inscrição das famílias para selecionar
quem participará. Esperamos com
isso, dar início com este financiamento
a novas oportunidades das cooperativas Cre$ol financiarem casas para seus
associados com recursos do FDS”,
comenta Denílson Rodighero, presidente da Cresol Abelardo Luz.

“...Esperamos
com isso, dar
início com este
financiamento a
novas oportunidades
das cooperativas
Cresol financiarem
casas para
seus associados
com recursos
do FDS”

Aberlardo Luz firma convênio
para reforma de 32 casas

Reunião para assinatura dos contratos de financiamento

A Cre$ol Abelardo Luz firmou no
início de abril um convênio para reforma
de 32 casas de agricultores associados da
cooperativa. O convênio envolve Caixa
Econômica Federal, Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Santa Catarina (Fetaesc) e Cre$ol Abelardo Luz. Cada família recebeu R$ 6 mil a
fundo perdido para realização da reforma.
Iniciativas locais como esta realizada
pela cooperativa Cre$ol Aberlardo Luz,
devem ser buscadas em outras regiões
onde as cooperativas filiadas atuam. Tudo
isso visando sempre dar ao associado uma
vida mais digna.
“Essa ação foi de grande importância.

Não tendo condições para fazer a reforma
sozinho e existe muita burocracia. A
iniciativa da Cooperativa foi tudo na minha
vida”, diz Armindo José Parenti, do
Assentamento José Maria, um dos
beneficiados do programa.
Programas como este são marcantes
na vida de quem recebe o benefício.
Como foi na vida da família de Alaor
Bittencourt Bueno, que tentava a reforma
há alguns anos. “Foi importante porque se
não fosse através deste programa não
conseguiríamos realizar uma reforma na
casa. Há oito anos que estava esperando,
graças a Cre$ol conseguimos esse
benefício”, comenta.
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Cartão Cresol muda e
entra em uma nova fase

A ampliação no número de estabelecimentos conveniados e o aumento
dos sócios que utilizam o cartão Cre$ol
em 2007 foi excelente para as cooperativas singulares. Agora o cartão entra em
uma nova fase, que chega prometendo
mais crescimento e facilidades para os
associados. A partir de junho de 2008, a
Cre$ol passará a operar com uma
bandeira própria, o que trará vantagens
para os associados, para as cooperativas
singulares e para o comércio conveniado.
Com o objetivo de ampliar ainda
mais a rede de estabelecimentos que
aceitam o Cartão Cre$ol e proporcionar
uma diminuição nos custos para os

associados e para os estabelecimentos
conveniados, a Central Baser mudará
nos próximos meses a empresa que
presta os serviços de processamento das
informações. Sairá a Siga Cred e entrará
a Portal Card, com isso, a rede de
estabelecimentos credenciados e os
equipamentos passam a ser administradas pela CresolTec, cooperativa de
tecnologia controlada pelo Sistema
Cre$ol Baser.
Outra vantagem que trará a
mudança será a redução de custos em
algumas operações como a emissão de
extrato/fatura, que cairá R$ 1,60 para
próximo de R$ 1. Para os estabelecimentos conveniados os custos do aluguel das

máquinas cairá em 50%. Para os
comerciantes que utilizam a internet
para efetuar vendas não haverá custos.
“A troca possibilitará a criação de
uma bandeira própria e proporcionará
as cooperativas singulares e aos associados que utilizam o cartão uma série de
benefícios. Optamos pela troca para
podermos controlar mais as ações de
crescimento do cartão Cre$ol”, comenta Flávio Marcos da Silva, diretor
financeiro da Baser.
A nova bandeira será “Cartões
Cresol” e proporcionará um aumento
dos serviços prestados na modalidade
cartão de crédito para os Agricultores
Familiares associados. Agora no novo
cartão Cre$ol, além do pagamento a
vista o associado terá a sua disposição o
pagamento a prazo sem juros e o CDC –
Crédito Direto ao Consumidor.
Outros dois cartões serão lançados
em breve e se unirão a família Cartões
Cre$ol, são eles: Cartão Rural Fácil –
neste cartão será operacionalizado a
antecipação do Pronaf para os associados e Cartão Convênio – que será
disponibilizado aos parceiros das
singulares entre eles as cooperativas de
produção e comercialização.

Vantagens do novo cartão
! Redução nos custos de operação para as cooperativas;
! Ampliação da rede de atendimento;
! Redução significava nos custos de comunicação para

efetivar compras;
! Maior qualidade nos serviços para a cooperativa e
para o associado;
! Escolha da data de vencimento da fatura;
! Ampliação de três para cinco opções de negócios
(Compra a vista, compra parcelada sem juros, CDC –
Crédito Direto ao Consumidor, utilização do Pronaf
no cartão e cartão convênio).

Conselho amigo:

Use o cartão
Cresol.
Com ele é sempre
mais fácil pagar.

w w w. c r e s o l . c o m . b r
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Cronograma
A mudança da operadora
acontecerá no mês de junho. Com
isso, os novos cartões serão entregues até maio aos associados pelas
cooperativas singulares. O sócio
receberá o novo cartão e ficará com
o antigo. Até o dia do fechamento da
fatura do mês de junho em sua
cooperativa ele utilizará o antigo. A
partir daí somente o cartão novo
será aceito.
Além dos cartões, as máquinas
do comércio também mudarão. A
troca não afetará o associado, e
proporcionará um atendimento mais
rápido e eficiente. Além da troca das
máquinas, o comércio receberá a
sinalização de adesivos de estabelecimento conveniado para ficar mais
fácil ao sócio identificar o comércio
que aceita o cartão Cre$ol.
“A única mudança para o
associado será a troca do cartão.
Todas as demais alterações não
afetarão as relações com o comércio. A única ação do associado nesta
mudança será um dia após o fechamento da fatura em junho, passar a
usar o novo cartão e inutilizar o
antigo”, comenta Claiquer Carneiro,
responsável pelo cartão na Central
Baser .
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Ouvidoria Cre$ol
Com o objetivo de permitir ao
associado opinar, participar e dinamizar
as respostas, a Central Baser e todas as
cooperativas filiadas estão lançando a
Ouvidoria Cre$ol. A ouvidoria tem
como objetivo atender os associados,
respondendo suas dúvidas e reclamações com relação a atendimento e aos
serviços prestados pelas cooperativas
singulares.
Três formas da Ouvidoria Cre$ol
estarão disponíveis aos associados.

Cada cooperativa terá um funcionário
responsável por responder as dúvidas e
reclamações das cooperativas. As
outras duas formas serão o telefone
0800 643 1981, uma ligação gratuita
feita para uma central de atendimento
da Cre$ol Baser e o site www.cresol.com.br/ouvidoria, onde as dúvidas
serão enviadas para um responsável
encarregado em dar encaminhamento
as respostas.
“Montamos a ouvidoria para

proporcionar aos associados, canais
diretos onde eles poderão sanar suas
dúvidas e reclamações. Tudo isso
pensando em dar comodidade, descrição e simplicidade nos questionamentos” comenta Denílson Rodighero,
diretor da Central Baser.
A ouvidoria está sendo montada
com uma estrutura capaz de dar a
resposta ao associado no menor prazo
possível. O prazo máximo por lei para
respostas na ouvidoria é de 30 dias.

Baser e Sisclaf discutem
gestão em cooperativismo
Francisco Beltrão foi sede nos dias
11 e 12 de fevereiro do Seminário sobre
o Crédito Rural e as Cooperativas de
Leite, realizado pela Central Cre$ol
Baser, em parceria com o Sistema de
Cooperativas de Leite com Interação
Solidária (SISCLAF). O evento aconteceu
na Sede da Baser e reuniu diretores das
cooperativas de Leite, Comercialização e
Serviços.
Participaram do Seminário repre-

Vanderley Ziger durante palestra no evento de gestão

sentando a Cre$ol Baser, Vanderley
Ziger, presidente da Central, que
palestrou sobre o papel da Cre$ol junto
as cooperativas e Luiz Possamai, vicepresidente e organizador do evento.
Foram abordados no seminário gestão
em cooperativismo e apresentados os
modelos dos Sistemas Cre$ol e Leite. O
seminário discutiu ainda as estratégias do
cooperativismo de Crédito e de Leite
para o fortalecimento da parceria.

“Esse evento foi um primeiro passo
para a definição de um plano de ação
integrado com objetivo de potencializar a
aplicação do crédito junto às cooperativas de produção, de comercialização e de
serviços. O Seminário foi muito proveitoso e surgiram excelentes sugestões, no
futuro podemos colher os frutos que
vieram destas discussões”, comenta Luiz
Possamai, vice-presidente da Central
Cre$ol Baser e organizador do evento.

Sistema
Cre$ol garante
spread de 3%
no Pronaf
Custeio
O Sistema Cre$ol garantiu
junto ao Banco do Brasil spread de
3% nas operações de Pronaf
Custeio safra 2007/2008. A
definição veio após uma reunião
entre o presidente da Central
Cre$ol Baser, Vanderley Ziger, e a
diretoria de agronegócios do
Bando do Brasil, em Brasília. A
redução do spread em comparação com a safra passada, aconteceu por causa da redução do
spread pago em algumas operações, ao Banco do Brasil pelo
Governo Federal.
“O valor está adequado,
embora nós esperássemos
conseguir um spread de 3,2%, o
mesmo da safra passada. O
percentual está aceitável em
razão do montante de recursos
que estaremos liberando junto ao
Banco do Brasil nessa operação de
Pronaf Custeio”, comenta
Vanderley Ziger, presidente da
Central Cre$ol Baser.
O spread é o percentual
repassado a Cre$ol sobre o valor
das operações realizadas com o
Banco do Brasil no Pronaf Custeio. Dos 3% de spread repassado
para Cre$ol, 1% será de taxa de
serviço, pago as cooperativas
após a liberação dos recursos. O
restante, 2%, é o spread de
adimplência, repassado para as
cooperativas no momento da
liquidação da operação.
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Pós em cooperativismo forma colaboradores e diretores
O Infocos em parceria com a
Unioeste, campus de Francisco Beltrão
deu início no mês de fevereiro ao curso
de Pós-graduação Gestão em Cooperativismo Solidário. A especialização tem
como objetivo formar diretores e
colaboradores da Cre$ol Baser, Bases
Regionais e do Infocos.
“Esta Pós-graduação é muito
importante para o Sistema Cre$ol, aqui
formaremos e discutiremos o Cooperativismo com Interação Solidária feito por
nós no dia-a-dia nas cooperativas. Vejo
este curso como uma referência para o
Brasil, um país em que o cooperativismo
solidário cresce a cada dia”, comenta
Vanderley Ziger, presidente da Central
Cre$ol Baser.
O curso com um ano de meio de
duração terá 16 matérias dividas em
quatro módulos: cooperativismo de
crédito, metodologia da pesquisa,

economia e administração. Entre os
principais objetivos do curso destacamse: promover a capacitação de lideranças
e colaboradores que atuam em atividades administrativas da Cre$ol e de outras
entidades, viabilizar o entendimento
sobre a importância do uso de ferramentas de gestão para a atuação da cooperativa e compreender as especificidades e
os elementos que devem ser considerados na gestão de organizações cooperativas.
“Os nossos objetivos com este
curso são promover a capacitação de
lideranças e colaboradores que atuam
em atividades administrativas da Cre$ol
e viabilizar o entendimento sobre a
importância do uso de ferramentas de
gestão para a atuação da cooperativa”,
comenta Adão dos Santos, presidente do
Infocos.
Ao todo, 60 alunos participarão da

aula inaugural, destes 60% farão a pósgraduação. Os outros, diretores e
colaboradores que não tem o 3º grau
completo farão algumas matérias da pós
na área de desenvolvimento e complementarão sua formação com o curso de
extensão em cooperativismo.
"Para eu que participei do início da

Aula inaugural da Pós-graduação na Unioeste

Infocos elege diretoria executiva
No final de março aconteceu a
Assembléia Geral Ordinária (AGO) do
Instituto de Formação do Cooperativismo Solidário (Infocos). No evento que
aconteceu juntamente com a AGO da
Central Cre$ol Baser, foram eleitos a

Apresentação da nova diretoria executiva do Infocos

nova diretoria executiva do Infocos e o
conselho de administração do Instituto,
além de aprovadas as contas do ano de
2007 e o orçamento para 2008.
A nova diretoria executiva do Infocos
será formada por Adão Carlos dos
Santos, que permanece como diretor
presidente do Instituto
pelos próximos três
anos; Claudirene
Costa Mittelmann,
diretora secretária; e
João Carlos Hilmann,
diretor financeiro.
Na AGO foi
aprovado também a
associação de todas as
cooperativas singula-

Cre$ol é importante ver um espaço
como este. Teremos aqui neste curso um
local de debate onde será construído um
conhecimento em cooperativismo
solidário. Isto é sem dúvida muito
importante para todo o Sistema Cre$ol”,
comenta Assis do Couto, deputado
federal e um dos fundadores da Cre$ol.

res da Cre$ol Baser ao Instituto. A partir
de agora, o quadro social do Infocos é
composto por 83 instituições.
“Este mandato do Infocos intensificará mais as ações de formação no trabalho
conjunto com a Central Cre$ol Baser de
forma a atender as demandas de formação para diretores, colaboradores e
associados, além dos programas dos
agentes comunitários de desenvolvimento e crédito, curso de cooperativismo em
parceria com a UFPR e pós-graduação e
extensão (gestão em cooperativismo) em
parceria com a Unioeste. Para melhor
eficácia das ações o Infocos fará a definição de funções e papéis tanto para a
equipe interna quanto para a executiva”,
comenta Adão Carlos dos Santos, diretor
presidente do Infocos.

Diretoria Executiva
Diretor Presidente
Adão Carlos dos Santos
Diretora Secretária
Claudirene Costa Mittelmann
Diretor Financeiro
João Carlos Hilmann
Conselho de Administração
Jairo Lofi
Rudimar Rogério da Silva
Felisberto Cabrera
Claudino Dalariva
Altair Teles
Lari Zago
Alzemiro Thomé
Silmar Kazenoh
Luiz Ademar Panzer
Conselho Fiscal
Mara Gaeske Ziger
Paulo Dalek
Alci Siqueira
Jocemar Tamanho
Antonio Élio Sasso
Nilson Machado dos Santos

