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No mês de julho a Central Cresol Baser
ganhou mais uma cooperativa singular
filiada, é a Cresol Rio Bonito do Iguaçu,
antes PAC de Laranjeiras do Sul. Com o
desmembramento a cooperativa nasce
com mais de 600 associados. - Página 6
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FGV realizará pesquisa sobre
o impacto do microcrédito Cresol

TRATOR SOLIDÁRIO
Primeiras máquinas do Programa
Trator Solidário do Governo do Paraná
são entregues para Agricultores
Familiares de Chopinzinho, Salgado
Filho, Marmeleiro e Cruz Machado. Ao
todo sete associados da Cresol foram
contemplados. - Página 5

A pesquisa será a primeira no Brasil sobre microcrédito rural em uma cooperativa. O objetivo é realizar uma avaliação
de qual é a influência das microfinanças na redução da pobreza no meio rural. A metodologia da pesquisa inédita no
país permitirá construir um panorama completo do impacto do microcrédito entre os associados da Cresol. - Página 3

SAFRA 2008-2009
Cooperativas filiadas a Central Cresol
Baser já estão prontas para receber
projetos para o Pronaf. Plano Safra
2008-2009 busca proporcionar aos
Agricultores Familiares qualidade na
aplicação do crédito. - Página 8

CARTÃO DE CRÉDITO

CONFESOL

INCENTIVO

Bandeira própria proporciona um aumento no número de serviços oferecidos pelo
cartão Cresol. O objetivo agora é ampliar
a rede de estabelecimentos que aceitam
o cartão e o número de cooperativas que
participam do programa. - Página 4

Confederação das Cooperativas
Centrais de Crédito Rural com
Interação Solidária, constituída no
início de agosto, em Brasília, terá
como principal atribuição a gestão do
software Colméia. - Página 10

Cresol Luis Alves realizou concurso de
redação entre alunos de escolas do
município, para marcar as
comemorações do jubileu de ouro de
Luis Alves. A festa aconteceu no dia 18
de julho. - Página 11
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Editorial

Ampliação dos serviços e expansão do Sistema

As Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária vivem um excelente momento
no Brasil. Conquistas nos campos político e econômico marcaram o primeiro semestre do
ano, como as mudanças no Pronaf, que facilitam o acesso dos Agricultores Familiares ao
crédito, a lei que flexibiliza a exigência de segurança nas singulares e a constituição da
Confederação das Cooperativas Centrais de Crédito Rural com Interação Solidária (Confesol).
Com todas essas vitórias, cresce a demanda pela expansão das Cooperativas Cresol para
novas regiões dos estados do Paraná e de Santa Catarina. Visando a ampliação consciente do
Sistema, a Baser criou um grupo de expansão, que apoiará essas novas iniciativas e instituiu
também políticas com o objetivo de facilitar a implantação de novas singulares e Postos de
Atendimento Cooperativo (PACs).
Além da expansão de cooperativas e PACs, a Cresol busca sempre ampliar o leque de
produtos e serviços especializados, com o objetivo de tornar-se uma instituição financeira que
supra todas as necessidades de seus associados. Recentemente a Baser lançou o Programa
Recarga Fácil de celulares, que junto com o novo cartão de crédito e o Programa
Superproteção da Corretora Cresol Seguros lançados neste ano, ampliam a área de atuação
das cooperativas singulares.
Merecem destaque também o aniversário de três anos de fundação do Infocos e o início
das reuniões para realização de uma pesquisa inédita sobre microcrédito rural em uma
cooperativa, que será feito pela renomada Fundação Getúlio Vargas (FGV) nas filiadas a
Central Cresol Baser. Esses e outros assuntos serão tratados neste Informasol.

Boa leitura!

A Base Sudoeste, da Central Cresol Baser, assinou em maio, um termo
de cooperação técnica com as Cooperativas Credsol, do Espírito
Santo. Com isso, o Sudoeste é a primeira Base de Serviços da Cresol
Baser a adotar um Estado para dar apoio técnico para a formação e
administração de cooperativas.
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Aconteceu em junho o II Congresso da UNICAFES PARANÁ – União de
Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária. O evento
reuniu 350 lideranças cooperativistas, no Canal da Música, em
Curitiba. Participaram do cerimonial de abertura o secretário
nacional da Agricultura Familiar, Adoniran Sanches Peracci e o
Governador do Paraná, Roberto Requião entre outras autoridades e
lideranças cooperativistas.
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FGV realizará pesquisa sobre
microcrédito rural na Cresol

A

Central Cresol Baser firmou
parceria com a Fundação
Getúlio Vargas (FGV) para
realizar a primeira pesquisa sobre
microcrédito rural em uma cooperativa no Brasil. A pesquisa será realizada
pela FGV em parceria com os técnicos
da Baser e com as cooperativas
singulares.
No início de agosto aconteceu a
primeira reunião técnica para discutir a
metodologia e como será realizada a
pesquisa. Estiveram presentes na
reunião os professores da FGV Lauro
Gonzáles e André Portela Souza que
coordenarão a pesquisa. O objetivo da
pesquisa é realizar uma avaliação de
qual é o impacto das microfinanças na
redução da pobreza no meio rural.
“No Brasil existem algumas
pesquisas sobre microcrédito, mas em
cooperativas esta será a primeira.
Outro fator importante e que faz dessa
pesquisa na Cresol única no Brasil é a

metodologia que será utilizada, nos
permitirá construir um panorama
completo do impacto do microcrédito
entre os associados das cooperativas”,
comenta André Portela Souza.
Além dos pesquisadores da FGV
participaram da reunião diretores
executivos da Cresol e técnicos da
Baser que ajudarão na coleta dos
dados. Agora o próximo passo será
definir os questionários que serão
feitos com os entrevistados, os locais
onde ela será realizada e o universo
pesquisado. Nas próximas semanas
novas reuniões acontecerão para
encaminhar as decisões. A pesquisa
ainda não tem data prevista para iniciar,
mas deve ter a duração de aproximadamente três anos.
“Nós sabemos que o crédito não é
tudo no combate a pobreza, mas ele
tem um papel importante. Queremos
nessa pesquisa avaliar o impacto do
crédito no conjunto de outras políticas

Reunião com professores da FGV para discutir a metodologia e como será realizada a pesquisa

de combate a pobreza e no conjunto de
outros serviços financeiros de microfinanças como os programas de micro-

seguro e de poupança que a própria
Cresol também oferece aos seus
associados”, diz Lauro Gonzáles.
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Cartão de Crédito
tem agora bandeira própria
Desde o mês de junho, as cooperativas filiadas a Baser já estão utilizando o novo Cartão Cresol. A partir de
agora a PortalCard prestará os
serviços de processamento das
informações. A rede de estabelecimentos credenciados e os equipamentos são administrados pela CresolTec,
Cooperativa de Tecnologia da Central
Cresol Baser.
Com a mudança, o objetivo é
ampliar ainda mais a rede de estabelecimentos que aceitam o Cartão Cresol
e diminuir os custos operacionais. A
nova bandeira “Cartões Cresol”
proporciona um aumento dos serviços
prestados na modalidade cartão de
crédito para os usuários. Agora no
novo cartão Cresol, além do pagamento a vista o associado tem a sua disposi-

ção o pagamento parcelado no
logista e o CDC – Crédito Direto ao
Consumidor na cooperativa.
“A partir de agora esperamos
um incremento nas vendas e no
número de estabelecimentos conveniados, pois com a nova bandeira,
aumentaram as facilidades para
ampliação do sistema”, comenta
Claiquer Carneiro, da área de produtos e serviços da Central Cresol Baser.
Agora novas cooperativas começam a aderir ao projeto do cartão. A
Base Centro-Oeste será a primeira,
com a entrada de Prudentópolis nos
próximos meses, a ter todas as suas
cooperativas participando do projeto.
“A perspectiva até o final de 2008 é de
que pelo menos mais 15 cooperativas
comecem a trabalhar com o cartão

Cresol. O
cartão hoje está
sendo bem aceito pelos
nossos associados é uma
forma fácil e segura para pagar suas
contas. Outros dois produtos da linha
cartões Cresol estão sendo lançados o

Volume mensal de
transações se normalizou e a partir
de agora é esperado um incremento nas vendas

Rural Fácil e o cartão convênio”,
comenta Flávio Marcos da Silva,
diretor financeiro da Cresol.

Recarga de Celular agora pode ser feita na cooperativa

e
c a r ga
ecarga

R

c il
Fáácil

As Cooperativas Cresol começam a fazer recarga de
celulares de todas as operadoras que atuam nos estados do
Paraná e Santa Catarina. As primeiras cooperativas que
tiveram a novidade instalada são as que pertencem a Base
Centro-Oeste, lá todas já estão oferecendo o serviço. Nas
bases Oeste e Sudoeste existem algumas cooperativas que já
estão fazendo a recarga. A previsão é que até o final de
setembro todas as cooperativas já estejam oferecendo o
serviço.
”Esse é mais um produto que as Cooperativas Cresol
estão oferecendo aos seus associados e a população dos
municípios onde atuam. Nosso objetivo com isso, é facilitar a
vida das pessoas, já que nas cooperativas Cresol não existem
grandes filas e o atendimento é sempre ágil”, comenta
Alcemar Candiotto, da área de produtos e serviços da
Central Cresol Baser.
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Cresol entrega
máquinas do Programa
Foram entregues na segunda
quinzena de julho, os primeiros
tratores financiados via Cresol do
Programa Trator Solidário do Governo
do Paraná. Dois tratores de 55 CV
foram entregues em Salgado Filho e
dois em Chopinzinho. Os agricultores
contemplados foram Marcos Sigoline
e Vilson Zanella, em Salgado Filho e
João Groff e Luci Baraldi, em Chopinzinho.
“Eu tenho um trator ano 80 que
uso em minha propriedade, mas esse
novo é melhor, pois é traçado. Quero
melhorar a minha lavoura e com
certeza ele vai facilitar mais meu
trabalho no campo”, comenta Marcos
Sigoline, produtor rural de Salgado
Filho e associado da Cresol há oito
anos.
Outro contemplado pelo financiamento no município é Vilson Zanella,
associado Cresol há seis anos. Vilson
planta milho, tem vacas de leite e quer
com o novo equipamento aumentar
sua produção. “A expectativa é
melhorar a produção e a qualidade de
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Trator Solidário

vida da minha família. Com uma
máquina como essa é mais fácil para
fazer as lavouras e a pastagem”,
explica.
Luci Aparecida Comiram Baraldi
produz leite em Chopinzinho e é
associada Cresol há cinco anos. Com o
trator quer melhorar sua produção e a qualidade de vida de sua
família. “Nós tínhamos um
trator pequeno e antigo,
com isso era difícil fazer
a silagem para nossos
animais. Com o baixo
custo do equipamento,
prazo e juro acessível o
programa veio no momento exato para melhorar a
nossa produção”, diz a agricultora.
Ao todo, sete associados da
Cresol foram contemplados pelo
programa até agora, do municípios de
Chopinzinho, Salgado Filho, Marmeleiro e Cruz Machado. No programa,
o trator pode ser financiado ou pago a
vista. O financiamento pode ser de até

Trator do Programa entregue em Salgado Filho

100% do valor, obedecendo os
limites da linha do Pronaf Investimento, com prazo para pagamento de até
dez anos e recursos do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo

Sul (BRDE). Os agricultores que
quiserem participar do programa
devem agora esperar até o próximo
mês, pois o Programa sofrerá algumas
modificações.

Proteja sua Família
Resguarde o seu patrimônio
Assegure sua Produção
Garanta o seu investimento.
www.cresolseguros.com.br
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Expansão
Inaugurada

75º

Uma cerimônia na manhã do dia
14 de julho, no município de Rio
Bonito do Iguaçu, marcou a inauguração da 75ª cooperativa singular filiada a
Central Cresol Baser. A cidade era
sede de um PAC da Cresol Laranjeiras
do Sul, que foi desmembrado para
formação da cooperativa municipal.
Com o cisão após três anos sendo um
PAC, Rio Bonito já nasce grande com
cerca de 600 associados e um bom
patrimônio.

“

Nosso objetivo
com o
desmembramento
é fazer o melhor
para a agricultura
familiar, para que
nossos associados
possam se
desenvolver cada
vez mais. Nós já
estamos perto de
600 associados e
nossa meta até o
final do ano é
chegar a 700

Cooperativa Cresol em

Rio Bonito do Iguaçu

“Nosso objetivo com o desmembramento é fazer o melhor para a
agricultura familiar, para que nossos
associados possam se desenvolver
cada vez mais. Nós já estamos perto de
600 associados e nossa meta até o final
do ano é chegar a 700”, diz Paulo João
Beleira, presidente da Cresol Rio
Bonito do Iguaçu.
Estiveram presentes no evento o
presidente em exercício da Central
Cresol Baser, Luiz Possamai, o coordenador da Base Centro-Oeste, Nilceu
Kempf, associados, diretores e
funcionários da cooperativa, além de
autoridades da cidade.
Rio Bonito do Iguaçu tem aproximadamente 20 mil habitantes e sua
população é formada predominante-

”
Inauguração da cooperativa de Rio Bonito do Iguaçu

mente por famílias agricultoras.
Com a inauguração da Cresol Rio
Bonito do Iguaçu, as cooperativas
filiadas a Cresol Baser chegam ao
número de 75.
Para Luiz Possamai, o desmembramento após o município
sediar um PAC é muito interessante para a Cresol, pois a cooperativa
já nasce forte e com chances reais
de ter um futuro promissor.
“Cumprimos com essa inauguração mais uma missão do Sistema
Cresol que é a descentralização.
Rio Bonito do Iguaçu tem cerca de
2 mil propriedades rurais e com
certeza a cooperativa tem boas
chances de dar muito certo”,
completa Possamai.

Baser
Com o objetivo de planejar
melhor o crescimento do Sistema, a
Central Cresol Baser criou um grupo
de apoio a expansão, que tem como
objetivo dar auxílio às ações de
formação de novas cooperativas e
Postos de Atendimento Cooperativo
(PACs). Isso fará com que a expansão
seja mais qualificada, com a criação de
cooperativas e PACs com reais
chances de desenvolvimento e com
um apoio maior da Baser.
“Hoje existe uma grande demanda para expansão do Sistema nos
estados do Paraná e Santa Catarina. O
objetivo de criar esse grupo foi fazer
com que o crescimento da Cresol seja
pensado de uma forma qualificada e
ordenada. O grupo tem como objetivo apoiar na articulação política,
estruturação técnica e acompanhamento das novas Cooperativas e
PACs”, comenta Adriano Michelon,
assessor da Central Cresol Baser.
Além de Adriano, fazem parte do
grupo Pablo José Guancino, Sérgio
Durigon, Irineu Caetano Lovatel e
Erlei Junkes.
O planejamento de expansão da
Cresol foi aprovado pelo conselho de
administração da Baser e será desenvolvido nesta primeira etapa até 2010.
O objetivo daqui para frente é criar
cooperativas fortes e com um bom
número de associados. Para isso,
antes de abrir uma cooperativa na
cidade é orientado a criação de um
PAC para que no seu desmembramento já exista a formação do quadro
diretivo, dos colaboradores e associados e um bom patrimônio líquido para
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a expansão do Sistema
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Doze PACs já
foram abertos em 2008
Neste ano de 2008 é grande o número de Postos de Atendimento Cooperativo (PACs) abertos pelas Cooperativas Cresol. Até o dia 30 de julho, 12 PACs já
haviam sido abertos em seis Bases Regionais. Até agora no ano de 2008, os PACs
da Cresol Baser totalizam 51 em funcionamento.
Até o final do ano a perspectiva é abrir mais 32 e em 2009 mais 27. A abertura de PACs antes de uma cooperativa municipal tem como objetivo fazer com
que os agricultores dos municípios se organizem, se estruturem e conheçam
realmente o que é o cooperativismo de crédito com interação solidária. Tudo
isso para que quando o PAC transformar-se em cooperativa tenha boas chances
de começar andando com suas próprias pernas sem precisar de apoio externo,
colocando em prática assim a descentralização e horizontalidade do Sistema.
Os PACs no Paraná foram abertos nos municípios de Manoel Ribas, Bituruna, Diamante do Sul, São Miguel do Iguaçú, Laranjal, Cruzeiro e Vitorino. Em
Santa Catarina os PACs foram abertos em Pomerode, Joinville, Corupá, Rodeio
e Rancho Queimado.

Cooperativas
Reunião do grupo de expansão na Baser

que a nova cooperativa não tenha
dependência financeira.
Para viabilizar a expansão do
Sistema, a Central Cresol Baser criou
também um plano de fomento a
expansão. “O plano tem como
objetivo viabilizar novas cooperativas
e principalmente novos PACs. Para
os novos PACs estamos ampliação as
linhas de Pronaf junto ao BNDES para
as cooperativas que criarem esses
novos Postos de Atendimento. Além
disso, estamos dando apoio nos
custos operacionais de implantação
dos mesmos e disponibilizando kits de
informática para os primeiros meses
de funcionamento. Com esse plano
nossa meta é ter um crescimento de
25% do Sistema ao ano daqui para
frente”, finaliza Michelon.

“

O objetivo de criar
esse grupo foi
fazer com que o
crescimento da
Cresol seja pensado
de uma forma
qualificada e
ordenada. O grupo
tem como objetivo
apoiar na articulação
política, estruturação
técnica e
acompanhamento
das novas
Cooperativas e PACs

Para 2009 devem ser criados seis novas cooperativas no Norte e Noroeste
Paranaense, regiões onde a Cresol ainda não atua. Em outras regiões do Paraná
também estão sendo iniciadas conversas para constituições de singulares
filiadas a Baser.

”
PAC da Cresol inaugurado em Joinville
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PRONAF
PRONAF

Plano Safra busca qualidade
na aplicação do crédito
Com o lançamento do Plano Safra
para a Agricultura Familiar, os associados
da Cresol já podem ir até suas cooperativas dar início aos projetos para acessar o
Pronaf. Nesta safra 2008/2009 várias
mudanças aconteceram no Programa,
mais informações sobre estas alterações
podem ser buscadas nas cooperativas
Cresol.
O Plano Safra da Agricultura
Familiar prevê R$ 13 bilhões em financiamento no período 2008/2009. A
novidade neste ano é o Plano Safra Mais
Alimentos, que tem como objetivo
dobrar a produção dos Agricultores
Familiares.
Nessa safra o Pronaf entra em uma

terceira fase na avaliação de Luiz Panzer,
diretor Secretário da Central Cresol
Baser e responsável pela carteira de
crédito. No primeiro momento aconteceu a luta pelo acesso ao crédito por
parte dos Agricultores Familiares. O
segundo momento foi a possibilidade de
diversificação para fugir da monocultora.
Agora, com as novas regras do Pronaf e
com o Plano Safra Mais Alimentos
lançado chega-se ao terceiro momento
que é a qualidade na aplicação do
crédito.
“Esse plano safra é o que mais
contempla o que nós do Sistema Cresol
buscamos, que é a qualidade do crédito
financiado e a diversificação da produção

com abertura para financiamento de
novas culturas, além da diminuição das
taxas de juros. Outra mudança importante é a forma de enquadramento que

está mais facilitada e possibilita incluir
mais agricultores do quadro social da
Cresol nas linhas de crédito do Pronaf”,
comenta Panzer.

Plano Safra prevê R$ 13 bilhões em financiamento para agricultores familiares

Carteira Operacional forma
técnicos para safra 2008/2009
A carteira operacional da Central Cresol Baser realizou nos meses de junho e
julho, uma rodada de formação com os técnicos das cooperativas singulares e
bases regionais. Os encontros tiveram como objetivo formar os técnicos para a
safra 2008/2009, tanto com relação ao Pronaf Custeio como para o Proagro.
“Na formação estamos fazendo um trabalho diferenciado do que vinha
sendo realizado até então, com dinâmicas de grupo, para os técnicos compreenderem a importância do trabalho realizado por eles. Na parte operacional
estamos fazendo um trabalho voltado para as mudanças no Pronaf como taxas de
juros e alteração na nomenclatura, além das mudanças do Proagro como a
exigência da análise de solo para quem financiar mais de R$ 8 mil”, comenta
Antonio Processo, coordenador da carteira operacional da Central Baser, que
organizou os encontros juntamente com Valdecir Martins, técnico da carteira
operacional da Cresol.
Treinamento da carteira realizado na Base Litoral
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Programa Superproteção traz
segurança nos momentos difíceis
A Corretora Cresol Seguros, que
atua nas cooperativas filiadas a Central
Cresol Baser oferece para toda população o Programa Superproteção Cresol.
O programa proporciona alternativas de
acordo com a necessidade de cada
pessoa para proteger a família, patrimônio, produção e investimento dos
problemas inesperados.
Em Capanema, Paraná, a Corretora
Cresol Seguros pagou em julho, uma

“O dinheiro que recebi é
como um presente que estou
ganhando por parte do meu
marido, pois minha casa
nova vai sair desse dinheiro.
Agora já fiz um novo
seguro para mim, pois
ninguém é eterno e a
gente nunca sabe como
vai ser o dia de amanhã”

indenização para a senhora Ana Cecília
Schwertz, pela perda de seu marido
Orlando, ex-diretor da Cresol no
município. Em momentos como esse
todo amparo é importante para a família
seguir a vida com dignidade.
“O dinheiro que recebi é como um
presente que estou ganhando por parte
do meu marido, pois minha casa nova vai
sair desse dinheiro. Agora já fiz um novo
seguro para mim, pois ninguém é eterno
e a gente nunca sabe como vai ser o dia
de amanhã”, comenta Ana.
Para mais informações sobre o
Programa Superproteção Cresol as
pessoas podem entrar em contato com
a cooperativa Cresol do seu município.
Lá nossos colaboradores irão explicar
como funciona a Superproteção e farão
uma proposta dentro das suas necessidades. Visite também o nosso site
www.cresolseguros.com.br e conheça
um pouco mais sobre nossa corretora.
“Nós fizemos várias formações
com os colaboradores das cooperativas
filiadas a Central Cresol Baser para

atender os associados e a população de
um modo geral no Programa Superproteção. Quem quiser conhecer mais
nosso programa pode ir até uma
cooperativa que será bem atendido”,
comenta Valcir Martins Moreira,
coordenador da Corretora Cresol
Seguros.

Entrega da indenização em Capanema

A família está crescendo,
agora serão dois
cartões para os
Agricultores Familiares.

Cartão Rural Fácil

Em breve mais novidades
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Constituída Confederação das Cooperativas
de Crédito Rural com Interação Solidária
Foi constituída no início de agosto
em Brasília, a Confederação das
Cooperativas Centrais de Crédito
Rural com Interação Solidária (Confe-

sol). A entidade terá como sede a
cidade de Florianópolis, em Santa
Catarina e sua principal atribuição será
a gestão do software Colméia.

Assembléia de constituição da Confesol em Brasília

Quatro cooperativas Centrais de
Crédito Rural com Interação Solidária
associaram-se nesta primeira Assembléia Geral Ordinária e agora fazem
parte da Confesol: Central Cresol
Baser - Cooperativa Central de
Crédito Rural com Interação Solidária,
CREHNOR - Cooperativa de Crédito
Rural dos Pequenos Agricultores e da
Reforma Agrária, Cresol Central Cooperativa Central de Crédito Rural
com Interação Solidária e ASCOOB –
Central das Cooperativas Ascoob da
Bahia. Após a associação das Centrais
foi lido e aprovado por unanimidade o
estatuto social da entidade.
Na seqüência da Assembléia foi
eleita a primeira diretoria da Confesol.
O presidente eleito é Cláudio Risson, o
vice é Robson Sena Silva, o diretor
financeiro é Flávio Marcos Silva e o
diretor secretário é Ailton Deli

Martins Croda. O conselho administrativo é formado ainda pelos seguintes membros: Sammy Gesteira,
Adriano Michelon, Valdemar Alves
Oliveira e Genes da Fonseca Rosa. Os
diretores e conselheiros terão mandato até a assembléia geral ordinária de
2010.
“É um sonho antigo a constituição de uma Confederação Nacional de
Cooperativas de Crédito Rural, agora
isto é uma realidade. Neste primeiro
momento essa entidade cuidará da
gestão do software Colméia. Sabemos
da importância de ter uma entidade
nos representando e com o passar do
tempo esperamos que a Confederação conquiste representatividade
política e institucional para que possa
ampliar seu leque de ações”, diz Luiz
Possamai, presidente em exercício da
Central Cresol Baser.

Cresoltec inicia treinamentos
com os multiplicadores
No mês de maio, em Curitiba,
aconteceu o primeiro treinamento para
os multiplicadores do Projeto Colméia,
novo sistema que substituirá o Coopcred
nas cooperativas singulares filiadas a
Central Cresol Baser. Participaram da
formação 50 pessoas, entre eles técnicos
de informática e contadores das Bases
Regionais da Baser. Também estiveram
participando do evento funcionários da
cooperativa Cresol de Luis Alves, Santa
Catarina, local onde é desenvolvido o
piloto do Colméia e técnicos de outras
Centrais que também fazem parte do
projeto.
“Depois de um sistema desenvolvido e antes de ser implantado é de vital
importância que seus futuros usuários
saibam como melhor utilizá-lo. Para

tanto, um processo de capacitação
deverá ser desenvolvido e executado. O
Projeto Colméia está se estruturando,
contando com a ajuda do Infocos, para
dois tipos de treinamentos. Um deles, o
chamado presencial, pois é necessário a
presença física das pessoas, ministrado
para os multiplicadores das Bases e
Centrais. No outro treinamento os
profissionais do Colméia estarão dando o
treinamento através da vídeo conferência e contará com ajuda desses mesmos
multiplicadores”, diz Eduardo Ries,
coordenador do Projeto Colméia,
desenvolvido pela CresolTec.
No evento de Curitiba foi apresentado todo o Sistema e como funcionará
nas cooperativas singulares. Foram
demonstradas também as funcionalida-

des e algumas formas de configuração do
Colméia. Os participantes da formação
interagiram com os tutores e sugeriram
melhorias que deverão ser analisadas
para serem implantadas na próxima
versão do Sistema.
“A previsão do segundo treinamento presencial é que aconteça no mês de
setembro. Os treinamentos através da

vídeo conferência ainda dependem das
instalações dos links de comunicação da
Brasil Telecom”, concluí Eduardo.
Desde o último mês a Cresoltec
mudou seu sede para Florianópolis, Santa
Catarina, onde está instalado o Data
Center. O local armazenará o banco de
dados das cooperativas quando o sistema
começar a funcionar.

Treinamento
com os
replicadores
que aconteceu
em Curitiba
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Cresol participa das comemorações
do jubileu de ouro de Luis Alves
“A Cresol tem um papel
importante em Luis Alves, por
isso nós participamos dessa
grande festa do jubileu do
município, apoiando a cultura
com o curso de cooperativismo
e incentivando a leitura e a
educação dos alunos das escolas
através do concurso literário
A cidade de Luis Alves, em Santa
Catarina foi sede nos dias 18, 19 e 20 de
julho da Festa Nacional da Cachaça.
Juntamente com o evento, no dia 18 foi
comemorado o jubileu de ouro do
município, com várias apresentações
culturais preparadas pelos alunos do
curso de cooperativismo do Infocos. No
dia aconteceu também a premiação de
um concurso literário entre os alunos das
escolas do município, promovido pela
Cooperativa Cresol Luis Alves.
Na apresentação artística os alunos
do curso de cooperativismo fizeram a
reconstituição da história do município
desde a sua colonização em 1877 até os
dias atuais. “Foi emocionante ver os

Festa comemorou aniversário em Luis Alves

alunos colocando em prática os assuntos
abordados nas aulas do Curso de
Cooperativismo, demonstrando a
importância da participação dos cooperados em atividades promovidas pela
Cresol, o que salienta seu papel social”,
comenta Marcia Cristina Mendes, Tutora

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA
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do Curso.
Com objetivo de promover a
educação e interagir com a comunidade,
a Cresol lançou nas redes municipal e
estadual de ensino da cidade um concurso literário com o tema: Jubileu de Ouro
de Luis Alves, realizado em diversas

categorias. Os selecionados receberam
como premiação bicicletas, bolas, livros e
poupanças na Cresol. “Pelo que percebemos, houve envolvimento e comprometimento dos alunos na elaboração dos
textos e dos professores na orientação
das atividades”, diz Liana Zapellini uma
das organizadoras do projeto.
No mesmo dia foi feita a divulgação
de duas obras literárias que destacam e
enaltecem a história de Luís Alves: “Luís
Alves, O Paraíso Verde Do Vale”, de
autoria do professor Joaquim Melchioretto, e “Luís Alves – Nossa Terra, Nossa
Gente”, escrito pela professora Salete
Kraisch Ronchi, que participam da
comemoração e entregaram os prêmios
aos sorteados.
“A Cresol tem um papel importante
em Luis Alves, por isso nós participamos
dessa grande festa do jubileu do município, apoiando a cultura com o curso de
cooperativismo e incentivando a leitura e
a educação dos alunos das escolas através
do concurso literário”, comenta Claudirene Mittelmann, presidente da Cresol
Luis Alves.

RECARREGUE
SEU CELULAR NA

CRESOL
Claro
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Infocos comemora em agosto
três anos de fundação
Neste mês de agosto, o Instituto de
Formação do Cooperativismo Solidário
(Infocos) comemora três anos de
fundação. Criado pela Central Cresol
Baser e pelas suas Bases Regionais de
Serviço em 26 de agosto de 2005, com o
objetivo de promover a formação dos
diretores, funcionários e associados das
cooperativas filiadas, o Infocos construiu
nesses três anos grande credibilidade em
sua área de atuação.
Hoje o Instituto tem quatro linhas de
trabalho voltadas a capacitação e
formação: Curso de Cooperativismo em
parceria com a Escola Técnica da UFPR,
Agentes de Desenvolvimento e Crédito
em parceira com a Assessoar, Pósgraduação em parceria com a Unioeste e
Cooperativa Escola. Totalizando aproximadamente 3 mil educandos.

Reunião do conselho do Infocos no mês de junho

“Nesses três anos de existência
conquistamos uma credibilidade muito
grande na área de formação dentro do
cooperativismo solidário, junto as
singulares, aos associados, aos outros
ramos do cooperativismo solidário e as
demais entidade da agricultura familiar.
Nosso grande desafio daqui para frente é
se firmar como um instituto de formação, para que possamos contribuir para
que o conhecimento seja um instrumento importante para que os agricultores
consigam fazer a autogestão e controle
de suas entidades”, comenta Adão
Carlos dos Santos, presidente do Infocos.
Umas das novidades do Infocos para
os próximos anos será o lançamento de
um curso de graduação em cooperativismo solidário que está sendo discutido
com a Escola Técnica da UFPR.

Lançamento do 9º livro
do Curso de Cooperativismo
aconteceu neste mês.

Nesses três anos
de existência
conquistamos uma
credibilidade
muito grande na
área de formação
dentro do
cooperativismo
solidário, junto as
singulares, aos
associados, aos
outros ramos do
cooperativismo
solidário e as
demais entidade da
agricultura familiar...

Aprovado projeto
que regulamenta
Sistema de Crédito
Cooperativo
Foi aprovado por unanimidade,
com 327 votos, a emenda substitutiva ao Projeto de Lei Complementar 177/04, do Senado Federal, que
regulamenta o Sistema Nacional de
Crédito Cooperativo. A votação
no plenário da Câmara dos Deputados que aprovou a mudança
aconteceu no dia 13 de agosto.
Para a aprovação da emenda,
várias reuniões técnicas com o
Ministério da Fazenda e com o
Banco Central do Brasil foram
realizadas para demonstrar a
importância da nova regulamentação. As reuniões contaram com a
presença de representantes da
OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) e de todos os
Sistemas entre eles a Cresol.
Entre as principais mudanças
que o projeto de lei contempla está
o mandato de até três anos para o
conselho fiscal das cooperativas de
crédito, com a renovação de pelo
menos dois membros a cada
eleição e a ampliação do tempo
para realização da Assembléia
Geral Ordinária, que agora pode
acontecer nos quatro primeiros
meses do exercício social.

Reunião no Ministério da Fazenda

