VISITA RABOBANK
A Central Cresol Baser recebeu a visita
de Pierre Van Hedel, conselheiro da
fundação Rabobank. A Cresol é
parceira do Banco Cooperativo
Holandês há 8 anos. Ele apóia o
desenvolvimento de sistemas de
controle e gestão como auditoria,
matriz de gestão e ranking. Página 3

LIBERAÇÕES BATEM RECORDE
As liberações de custeio bateram
recorde no mês de outubro na Cresol.
Até o momento R$ 100 milhões foram
repassados aos Agricultores Familiares
associados das cooperativas para o
custeio de suas atividades. Página 5

Programa adota uma série de medidas que apoiarão o investimento nas propriedades familiares, visando o
aumento da produção de alimentos e a diversificação da produção. A Cresol Baser está habilitada a elaborar
projetos com recursos captados no Banco do Brasil, BNDES e BRDE. Página 05

SUPERPROTEÇÃO CRESOL
A Corretora Cresol Seguros em
parceria com a Liberty lançou duas
novas Superproteções, Vida e
Residência. Os dois produtos foram
desenvolvidos especialmente para a
Cresol e tem custo baixo comparado
com outros planos. Página 06

AÇÃO AMBIENTAL

CARTÃO CRESOL

DIA DA POUPANÇA

No Dia da Árvore, várias Cooperativas
Cresol no Paraná e em Santa Catarina
realizaram ações ambientais com seus
associados e com a comunidade, como a
distribuição de mudas e o plantio de
árvores nativas em várias escolas e
propriedades rurais. Página 07

Rural Fácil começa operar em
várias cooperativas. Mais de 700
mil já foram movimentados no
cartão e possibilitaram aos
associados da Cresol a
antecipação na liberação dos
créditos rurais. Página 08

Cooperativas Cresol, como a de
Pitanga, na Base Centro-Oeste
(foto), realizaram em 31 de
outubro um evento para marcar o
Dia Mundial da Poupança,
comemorado desde 1933 no Brasil.
Página 3

A recente alta nos preços dos produtos agrícolas foi motivada por um conjunto de fatores e
conseqüentemente, desencadeou uma crise mundial. O maior temor, além da falta de
suprimentos, é a possibilidade de manifestações populares pela falta de comida, já registrado
em diversos países, como Haiti, Indonésia, Camarões e Egito. Nesse sentido, diversas
instituições internacionais já se manifestaram como ONU, Banco Mundial, FMI e Bird, por
exemplo.
Dentre os principais motivos que desencadearam a crise de alimentos no mundo podemos
citar: a) a longa fase de prosperidade mundial, com especial força nos países emergentes, fez
crescer significativamente o consumo de alimentos no mundo. Com mais dinheiro no bolso, a
população desses países, entre eles o Brasil e a China, passou a consumir mais, causando um
descompasso entre a oferta e a demanda, b) o segundo aspecto se refere a franca expansão da
população mundial, passando de 6,5 bilhões em 2005 para 8,3% bilhões para 2030, c) longos
períodos de seca em alguns países, como Brasil e Austrália, d) aumentos exorbitantes no preço
do petróleo, causando impacto nos custos em toda a cadeia produtiva, e) especulação
financeira, o que é chamado de mercado futuro. Os investidores apostavam que os preços iriam
crescer e com isso obteriam grandes lucros, f) a produção de biocombustíveis, que desviou uma
imensa quantidade de grãos destinados a alimentação (milho) para produção de álcool nos
Estados Unidos e g) o travamento das exportações em alguns países com medo do
desabastecimento interno, como exemplo o trigo da Argentina.
O Governo Federal percebendo as mudanças que estavam ocorrendo na economia mundial
e identificando os impactos que elas poderiam causar no aumento da inflação e na redução do
poder aquisitivo da população, lançou o Programa Mais Alimento, com objetivo de fortalecer a
agricultura familiar e as suas organizações e alcançar um superávit de 18 milhões de toneladas
a mais na produção dos principais alimentos da mesa dos brasileiros, como leite, milho, feijão,
arroz, mandioca, trigo, aves, café, frutas, cebola.
Todas as avaliações indicam que a crise no preço dos alimentos será de longa duração. O
governo federal está apostando na agricultura familiar para ampliar a produção de alimentos,
com isso, combater a inflação e garantir a segurança alimentar dos brasileiros.
A Cresol é parceira desse projeto, e está disponibilizando recursos e assessoria para
viabilizar as condições necessárias e contribuir ainda mais com o aumento da produção de
alimentos do Brasil, melhorando a renda das famílias e fortalecendo a organização cooperativa.

A Cooperativa Central Cresol Baser participou em outubro, de uma
audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu gabinete
no Palácio do Planalto. Além de Luiz Possamai, vice-presidente da
Central Cresol Baser, participaram da reunião representantes da
Associação Nacional do Cooperativismo de Crédito de Economia
Familiar e Solidária (Ancosol) e da Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB).
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No final mês de setembro, membros da diretoria executiva da Central
Cresol Baser, Bases Regionais e conselho fiscal participaram em Belo
Horizonte, Minas Gerais, do VII Seminário do Banco Central sobre
Microfinanças. A comitiva da Cresol, juntamente com membros de
outras cooperativas de economia solidária, representaram a
Associação Nacional do Cooperativismo de Crédito de Economia
Familiar e Solidária (Ancosol). Ao todo, 17 pessoas fizeram parte da
comitiva da Cresol no evento em Minas Gerais, que terminou no dia 1º
de outubro.

Em outubro, a Central Cresol
Baser recebeu a visita de Pierre Van
Hedel, conselheiro da fundação
Rabobank, parceiro da cooperativa há
cerca de 8 anos. O objetivo foi

conhecer a estrutura da Central
Baser e renovar a parceria que iniciou
no ano 2000.
“A visita de Pierre a nossa Central
é muito importante, pois com ela

estreitamos ainda mais os laços
de parceria que nos unem há 8 anos.
Conhecemos a experiência do
Rabobank, que tem mais de 100 anos
de história, por isso nosso objetivo é
aprender com a parceria para planejar
e estruturar nossas cooperativas e
produtos para atender da melhor
forma os nossos associados”, comenta Vanderley Ziger, presidente da
Central Cresol Baser.
A parceira com o Banco Cooperativo Holandês apóia o desenvolvimento de sistemas de controle e
gestão nas cooperativas singulares
como auditoria, matriz de gestão e
ranking, além do desenvolvimento de
novos produtos para atender a
demanda do quadro social.
“Umas das coisas que percebi
nessa visita, é que a forma de pensar
da Cresol Baser é muito parecida com
a do Rabobank. A velocidade que a
Cresol Baser evolui também é muito
impressionante. Percebi que além da

No dia 31 de outubro, várias
Cooperativas Cresol realizaram uma
ação especial para lembrar o Dia
Mundial da Poupança. O evento foi
organizado para marcar o lançamento
do programa de educação financeira da
Cresol e também para incentivar as
pessoas a pouparem seus recursos para
dias mais difíceis.
Entre as cooperativas que realizaram a ação do Dia da Poupança estão
Pitanga, Base Centro-Oeste e Xaxim,
Base Meio-Oeste. Os eventos reuniram
diretores, agentes de desenvolvimento
e crédito e associados da Cresol, que
fizeram um depósito simbólico em
poupança.

“A promoção superou as expectativas. Espero que ela sirva para que as
pessoas passem a ter o hábito de poupar
mais para garantir o futuro, pois quem
poupa na Cresol não tem tempo ruim e
ainda esta garantindo o seu futuro e o de
sua família”, comenta Ivanir José Sebén,
presidente da Cresol Pitanga.
A idéia de uma data especial para a
poupança surgiu em outubro de 1924,
durante o I Congresso Internacional de
Economia, em Milão. No Brasil, a data
passou a ser comemorada somente a
partir de 1933. Nas cooperativas Cresol
essa é a 1ª ação do Dia da Poupança e
pelo sucesso obtido a data deve continuar sendo lembrada.

Evento do Dia da Poupança realizado em Xaxim

Pierre durante visita na Central Cresol Baser

vontade, a Cresol Baser tem o
poder de implementar novidades e
isso é admirável, além do profissionalismo de todos que conheci nessa
visita”, comenta Pierre Van Hedel.
A Fundação Rabobank é ligada ao
Banco Cooperativa Holandês,
fundado em 1972 baseado nos ideais
de Friedrich Raiffeisen, que pensou
um sistema onde a poupança dos
próprios produtores rurais seria
utilizada para fornecer suporte
financeiro por meio de crédito. Em
1896 o conceito criado por Raiffeisen
chegou até a Holanda e cooperativas
de crédito rural foram abertas por
todo o país. Em 1898 foram criadas
duas organizações centrais na Holanda: as Associações de Cooperativas
dos Bancos Raiffeisen e do Banco de
Crédito da Cooperativa Central de
Produtores Rurais. No ano de 1972,
essas duas associações se uniram e
formaram o Rabobank (Cooperatieve
Raiffeisen Boerenleenbank).

A Central Cresol Baser foi um dos
destaques do relatório anual do The Mix
Market, organização que reúne dados
sobre instituições de microfinanças de
todo mundo. O relatório, baseado em
dados do ano de 2007, foi divulgado no
mês setembro e coloca a Central Cresol
Baser na 21ª posição no ranking das
maiores instituições de microfinanças da
América Latina e do Caribe.
“O reconhecimento internacional
da Central Cresol Baser é muito
importante e demonstra o comprometimento do trabalho das cooperativas
singulares, bases regionais e da Central
Baser. A melhora na posição colocando-nos entre as maiores Instituições de
Microcrédito da América Latina e
Caribe, mostra que operamos o crédito
com um trabalho sério e de interesse
social, visando prioritariamente o
desenvolvimento do nosso associado
que pertence a camada social mais
pobre”, comenta Vanderley Ziger,

presidente da Central Cresol Baser.
Segundo o relatório, as microfinanças na região em 2007 tiveram um
crescimento muito grande. O desempenho foi impulsionado pelo aumento da
demanda por serviços financeiros que
cresce rapidamente por causa de novos
financiamentos. As instituições de
microfinanças da América Latina e
Caribe financiam 80% das carteiras de
empréstimos da região, com mais de
11,7 bilhões de dólares em financiamento. Para acompanhar esse aumento na
procura por crédito, a carteira das
instituições subiu em média 37% em
2007.
No relatório baseado em números
do ano de 2006 a Cresol aparecia em 28ª
posição no ranking. Nesse relatório
divulgado agora a Cooperativa subiu
sete posições, aparecendo na 21ª. O
crescimento da Cresol foi o maior
verificado entre as 30 primeiras no
ranking das maiores instituições de

Cresol é a 6º no ranking de eficiência no crédito apoiando iniciativas como as agroindústrias de Cachaça

microfinanças da região. Além
disso, a Cresol aparece em 6º no ranking
de eficiência no crédito em valores
menores que U$ 500.
“Avaliações de organizações
internacionais são muito importantes,
pois com elas conseguimos um respaldo
maior aqui no Brasil junto ao Governo

Federal, parceiros e juntos aos
bancos que atuamos, como BNDES,
BRDE e Banco do Brasil. Essas avaliações nos mostram também que cumprimos com nossa missão institucional que
é levar o crédito e o desenvolvimento a
regiões e a pessoas que os bancos não
atendem”, completa Ziger.

A Central Cresol Baser está participando do Plano Safra Mais Alimentos do
Governo Federal. O principal objetivo
do programa é beneficiar o Agricultor
Familiar com medidas que possibilitem
um aumento na produção de alimentos.
As medidas vão de encontro com o que
já era buscado pelas Cooperativas Cresol
desde sua fundação, que é dar ao
agricultor familiar a possibilidade de
desenvolvimento e inclusão social,
através de créditos para a produção de
alimentos.
“O Mais Alimentos tem como
objetivo aumentar a produção nacional
apoiando investimentos nas propriedades dos Agricultores Familiares como
correção de solo e compra de máquinas
para melhorar a produtividade. Cooperativas de crédito como a Cresol estão
habilitadas a operar no programa e
podem elaborar projetos com recursos
captados nos bancos”, comenta João
Guadagnin, diretor de Financiamentos e

Proteção à Produção, da Secretaria
da Agricultura Familiar, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário
Durante todo o mês de outubro, a
carteira operacional da Cresol realizou
uma série de cursos de formação com os
colaboradores das cooperativas sobre o
programa. Os cursos ministrados por
Antonio Processo, coordenador da
carteira operacional da Cresol Baser,
tiveram como objetivo orientar os
colaboradores sobre como proceder no
Pronaf Investimento.
“Esse programa visa fortalecer a
agricultura familiar e frear o aumento
elevado dos preços dos alimentos.
Queremos com isso atender a demanda
dos nossos associados e aumentar a
produção de alimentos, em esforço
conjunto com o Governo Federal”,
comenta Luiz Panzer, diretor executivo
da Central Cresol Baser e responsável
pela carteira operacional.
O Plano Safra Mais Alimentos da

Agricultura Familiar 2008/09
representa mais um avanço das políticas
públicas desenvolvidas pelo Governo
Federal para reforçar a atividade de 4,1

de unidades produtoras que
respondem por 70% dos alimentos que
chegam à mesa dos brasileiros e por
10% do Produto Interno Bruto (PIB) do

té o final de outubro R$ 100
milhões de Pronaf Custeio safra
2008/2009 foram liberados pela
Central Cresol Baser. Ao todo foram R$
61 milhões através do BNDES, R$ 34 pelo
Banco do Brasil e R$ 5 via Banco Safra. A
liberação antecipada é uma importante
conquista para o associado da Cresol. Isso
possibilita uma melhor negociação no
momento da compra dos insumos.
“A marca de R$ 100 milhões é muito
importante para a Central Cresol Baser,
nunca tínhamos chegado a esse montante
de custeio liberado até essa data. A área da
carteira merece os parabéns, tanto das
Singulares quanto da Central. O financeiro
e a informática da Central também
merecem os parabéns, pois foram
efetuadas mudanças profundas de

procedimentos para que as liberações
fossem mais ágeis, que muitas vezes pela
nossa correria do dia-a-dia, nem são
percebidas”, comenta Adriano Michelon,
assessor da Central Cresol Baser.
Além do BNDES, a Cresol é parceria
do Banco do Brasil em operações de
Custeio desde a primeira liberação do
sistema. De lá pra cá muito se avançou nos
mecanismos que buscam agilidade nas
liberações. Além da parceria para operar
com Plano Safra nas modalidades de
custeio e investimento, Cresol e Banco do
Brasil tem parceria em convênios como:
Comp e Coban.
“A parceria entre Cresol e BB vai
muito além dos números já disponibilizados aos agricultores, ela facilita o acesso de
vária políticas governamentais que passam

pelo Banco e chegam até os agricultores pelo sistema de repasse via Cresol. Os
valores liberados em custeio na safra
2008/2009 até o presente momento, se
equivale ao volume contratado no mesmo

período da safra passada, e a expectativa até o final da safra é atingir os montantes demandados junto ao Banco”,
comenta Luiz Possamai, vice-presidente
da Central Cresol Baser.
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Corretora oferece seguro de residência com custo anual de R$ 53,85

A Cresol Corretora de Seguros
lançou dois novos seguros feitos
especialmente para o público da
Cresol. Os seguros de Vida e Residência, vinculados ao Programa Superproteção, trazem além das vantagens
de cobertura, um diferencial que é o
baixo valor. No seguro de residência
outra vantagem é o sorteio mensal de
um prêmio de R$ 5 mil entre os

segurados, que será feito através
da Loteria Federal
“O seguro de residência será
comercializado com custo anual a
partir de R$ 53,85. Umas das grandes
vantagens do produto é a contratação
que pode ser feita através de ficha
impressa, isso possibilita a contratação do seguro na residência da pessoa
e na hora, sem a necessidade do

comparecimento na cooperativa. Já o seguro de Vida Affinity tem
custo a partir de R$ 11,19”, comenta
Flávio Marcos da Silva, diretor financeiro da Cresol.
Os dois seguros foram desenvolvidos em parceria com a Liberty
Seguros. O seguro de residência pode
ser contratado para casas (alvenaria e
madeira) e apartamentos. A cobertura
básica incluí incêndio, queda de raio e
explosão de qualquer natureza.
Também podem ser contratadas as
coberturas adicionais como: vendaval,
furacão, ciclone, tornado, granizo,
fumaça, danos elétricos, responsabilidade civil familiar e perda e despesa de
aluguel.
O Programa Superproteção
Cresol traz ainda proteções especiais
para a família, produção rural e
investimentos na propriedade. Mais

informações sobre a Cresol
Corretora de Seguros podem ser
obtidos no site www.cresolseguros.com.br.

“O seguro de residência
será comercializado com
custo anual a partir de
R$ 53,85. Umas das grandes
vantagens do produto
é a contratação que
pode ser feita através de
ficha impressa, isso
possibilita a contratação
do seguro na residência
da pessoa e na hora, sem
a necessidade do
comparecimento na
cooperativa. Já o seguro
de Vida Affinity tem
custo a partir de R$ 11,19

www.cresolseguros.com.br

C

ooperativas Cresol no Paraná e
em Santa Catarina realizaram na
semana de 15 a 21 de setembro,
uma ação ambiental, com o objetivo de
marcar o dia da árvore. Nas cooperativas
de Luís Alves e Blumenau em Santa
Catarina e Santa Izabel do Oeste e
Ivaiporã no Paraná mudas foram distribuídas entre os cooperados para serem
plantadas em suas propriedades.
Entre cinco e dez mudas de árvores
nativas das regiões foram doados aos
associados nas cooperativas, Pacs e
diretamente nas propriedades, um
trabalho conjunto desenvolvido por
funcionários, diretores e agentes de
desenvolvimento e crédito.
Em Santa Izabel do Oeste, a Cresol
contou com o apoio da Secretaria da
Agricultura Familiar, Secretaria do Meio
Ambiente e Casa Familiar Rural. “Nesse
trabalho queremos destacar a importância da preservação dos recursos hídricos
existentes nas propriedades de nosso
município. As mudas foram plantadas nas
margens dos rios e nascentes das
propriedades dos nossos associados”,

comenta Jucimar Antônio Tamanho,
presidente da Cresol Santa Izabel do
Oeste.
Em Luis Alves, além do trabalho
voltado para os associados a Cooperativa
Cresol através do GEPEX (Grupo de
Extensão, Planejamento e Execução), fez
uma ação com os alunos da rede pública
de ensino do município. Nas escolas
foram plantadas mudas de árvores
frutíferas para formação de um pomar,
uma muda de Pau Brasil, além de sementes de árvores distribuídas entre os alunos
para serem plantadas em suas casas.
“Envolvendo as crianças das escolas
de Luís Alves nessa ação, nosso objetivo é
criar a consciência ambiental desde cedo.
Apostar nas crianças é a melhor forma de
garantir um futuro para nosso planeta.
Por isso, além de envolver nossos
associados fizemos ações nas escolas para
chegar a nosso objetivo que é colaborar
na preservação do meio ambiente e criar
uma consciência ambiental entre nossos
atuais e futuros associados”, comenta
Claudirene Costa Mittelmann, presidente
da Cresol Luís Alves.

Plantio de mudas nas
escolas de Luís Alves

Entrega das
árvores na Cresol
Santa Izabel do Oeste

O Cartão Rural Fácil, nova modalidade do cartão da Cresol, já está fazendo
muito sucesso onde foi lançado. Nesse
cartão o Agricultor Familiar pode
comprar os insumos para sua produção
como forma de antecipação dos créditos
rurais. Até o mês de outubro, cerca de
seis cooperativas iniciaram o trabalho
com o Rural e já conseguiram bons
resultados. No mês de setembro o
volume de negociação no Rural Fácil foi
de R$ 360 mil em outubro o volume
passou de R$ 370 mil.
“Com esse cartão nosso principal
objetivo é beneficiar os associados com a
antecipação dos créditos, como Custeio
e Investimento. Isso vai possibilitar a
compra dos insumos com uma melhor
negociação de preços. Outro benefício é
a diminuição do pagamento com cheque
pré-datado, agora o cartão substitui de

forma mais simples e segura o uso do
cheque”, comenta Flávio Marcos da
Silva, diretor financeiro da Central
Cresol Baser.
Um dos destaques na movimentação
foi a Cooperativa Cresol de Virmond,
uma das primeiras a aderir a esta forma
de pagamento. Somente em Virmond, as
negociações nesses dois meses iniciais de
implantação do cartão chegaram a mais
de R$ 430 mil. Beneficiando dessa forma
os Agricultores Familiares do município
que puderam utilizar das vantagens dessa
nova forma de pagamento.
“A principal vantagem do cartão e
um dos motivos de sucesso dela em
nossa cooperativa é justamente antecipar os recursos do Custeio, essa antecipação vem no momento certo que é o
início do plantio, período em que o
agricultor mais precisa do crédito”,

comenta Cesar Augusto Lucca,
presidente da Cresol Virmond.
Além da antecipação dos créditos,
outra vantagem do Cartão Rural Fácil é a
facilidade de compra, pois as negociações das condições de pagamento são
feitas pela cooperativa, antes do agricultor efetivar a compra. “Nosso associado
não precisa assim se preocupar com isso,
cuidamos da negociação para ele. Esse é
também um dos motivos do sucesso do
cartão em nossa cooperativa”, diz Cesar.
Para o próximo ano, o objetivo da
Cresol é iniciar mais cedo as negociações
do Rural Fácil com a rede conveniada,
garantindo desta forma todas as vantagens para os associados. Até lá mais
cooperativas estarão utilizando o cartão
Rural Fácil e também mais estabelecimentos estarão conveniados atendo o
associado Cresol.

Aconteceu nos dias 23 e 24 de
outubro, em Florianópolis, Santa
Catarina, a segunda formação
presencial do Projeto Colméia. O
treinamento teve como objetivo
formar os multiplicadores do
projeto que serão responsáveis
por repassar os conhecimentos
sobre o funcionamento do novo
software de gestão para as
cooperativas da Central Cresol
Baser.
Participaram dos treinamentos, alguns contadores e técnicos
de informática das Bases Regionais que formam a Central Cresol
Baser, além de representantes da
Baser. Também participaram do
treinamento funcionários das
outras Cooperativas Centrais que
fazem parte do Projeto Colméia.
No evento foram abordados os
módulos Conta Corrente,
financiamento e empréstimos e
contabilidade. O próximo
treinamento deve acontecer
entre os meses de dezembro e
janeiro.
Ainda em outubro, foi realizado um treinamento piloto Colméia em vídeo-conferência, entre
o Data Center, localizado em
Florianópolis e a Base Litoral, de
Luís Alves. Ele serviu como teste
para aprimorar os futuros treinamentos através de vídeoconferência.

dia 25 de outubro foi de muita
festa em Luís Alves, Santa
Catarina, local onde foi
realizada a 3ª Copa Central Cresol Baser.
Nem o clima de rivalidade nos campos,
quadras e salões apagou a principal
marca da competição que foi a confraternização e amizade entre todos que
participaram.
“Agradecemos a presença de todos
que participaram do evento. Fizemos um
grande esforço, nós da equipe de
organização para proporcionar o melhor
para os participantes e para que as
disputas fossem justas para todos.
Agradecemos aos que estiveram
presentes no evento e esperamos que
tenham levado uma boa impressão de
Luís Alves”, comenta Claudirene Costa
Mittelmann, presidente da Cresol Luís
Alves, cooperativa que organizou a
competição neste ano.
O evento teve no total 21 equipes

O

disputando no futebol suíço, 13 no
masculino e oito no feminino. No vôlei
sete equipes participaram das disputas.
Além das duas modalidades já tradicionais na Cresol, futebol e vôlei, outras cinco
modalidades foram disputadas, truco (12
duplas), canastra (6 duplas), sinuca (12
duplas), dominó (5 duplas) e bocha (8
duplas). No total 400 atletas disputaram
a competição nas sete modalidades.
Além dos atletas, cerca de 600 pessoas
compareceram ao local para acompanhar as competições.
“A participação foi a marca dessa
Copa Cresol, mais de mil pessoas
estiveram no local de competição,
participando diretamente
das disputas ou torcendo
por sua cooperativa.
Sem dúvida alguma o
que marcou essa
Copa em Luís
Alves foi a

confraternização e integração dos
associados das mais diversas regiões
onde existem cooperativas Cresol para
que eles conheçam várias realidades e

através do esporte possam trocar
experiências e fazer novos
amigos”, diz Vanderley Ziger,
presidente da Central Cresol
Baser.

N

as duas principais modalidades
da competição, Futebol
Masculino e Feminino e Vôlei
de Areia Misto, mais de 300 pessoas
participaram dos jogos. Até o tempo que ficou nublado durante todo dia, mas
não choveu - colaborou com as disputas
nos campos de futebol e na quadra de
vôlei.
No Futebol Masculino o campeão foi
a equipe de Barra do Ampére (Cresol
Ampére - Base Fronteira). A equipe
campeã disputou a competição com os
seguintes participantes: Sedenir Radelli,
Silvestre Teston, Pedro Stein, Valdecir
Menin, Edson Fagundes, Adão Leirias,
Paulo Cesar dos Santos, Vanderlei Salésio
Neves, Claudino Antônio Echer, Valdecir
Elias Mateus, Evandro Antônio Forcelini
e Ivo da Silva Stein. Na final a equipe de
Barra do Ampére venceu o Clube
Atlético Turvo (Cresol Cerro Azul - Base
Vale do Ribeira), que ficou em segundo
lugar. Na terceira colocação ficou a
equipe do Esporte Clube União (Cresol
Pérola do Oeste - Base Fronteira).
No Futebol Feminino a equipe
campeã foi Luís Alves – Serafim (Base
Litoral). A equipe campeã disputou a
competição com os seguintes participantes: Rosana Stein, Lindauria Rech, Josiani
Paganini, Deise Mechieoretto, Geisa
Caglioni, Patricia Caglioni, Suzani Tiedt,
Jessica Ranguetti, Roseli Ranghetti, Tania
Kraisch e Katia Will Gayo. Na final as
donas da casa venceram a equipe da
GASPP – Garotas Adolescentes Sustentadas Pelos Pais (Base Oeste). Em
terceiro lugar ficou a equipe da Cresol
Mangueirinha da Base Sudoeste.
No Vôlei de Areia mais uma vez os
donos da casa levaram a melhor. Em uma
final caseira a equipe número 1 de Luís
Alves, venceu a equipe 2 de Luís Alves,
que ficou com o segundo lugar. A equipe
campeã disputou a competição com os
seguintes participantes: Gabriela

Rudolpho, Elaine Mass, Marcos
Eduardo Treis, Tânia Kraisch, Eduardo
Bertoldi, Cassiano Neves, Abrahão
Maçaneiro Neto e Odete Signorelli. Na
terceira colocação ficou a equipe do Los
Borrachas (Cresol Pranchita – Base
Fronteira).
Na Sinuca a dupla campeã é formada
por Valdemir Machado e Alaoni Gugel, da
Cresol Santa Lúcia (Base Iguaçu). Em
segundo lugar ficaram Jorge Paulini e José
Herminio da Cresol Botuverá (Base
Litoral). Na terceira colocação chegaram
Joel V. dos Santos e Aroldo V. Santos, da
Cresol Prudentópolis (Base CentroOeste).
No Truco os campeões foram Neivo
José Pocera e Romeo Piroli, da Cresol
Ibiam (Base Meio-Oeste). Em segundo
lugar ficaram Valdemir Machado e Alaoni
Gugel da Cresol Santa Lúcia (Base
Iguaçu). Na terceira colocação chegaram
Pedro Back e Cleberson Bordim, da
Cresol Três Barras (Base Iguaçu).
Na Canastra os campeões foram
Valdir Wehrmeister e Denise Ineichen,
da Cresol Blumenau (Base Litoral). Em
segundo lugar ficaram Lauro Nicolau
Laurindo e Luciano Berns da Cresol
Ituporanga (Base Litoral). Na terceira
colocação chegaram Anadir Venzon e
Anizete Lamin Mariani, da Cresol
Botuverá (Base Litoral).
Na Bocha os campeões foram
Gilmar Graf, Osni Graf e Valmir Graf, da
Cresol Botuverá (Base Litoral). Em
segundo lugar ficaram Alaércio Paulini e
Orlandir Dognini também da Cresol
Botuverá (Base Litoral). Na terceira
colocação chegaram Irineu Lovatel e
Marinilce Balbinot, da Cresol Ouro (Base
Meio-Oeste).
Na Dominó os campeões foram Ed
Carlos e Luis Carlos, da Águas Mornas
(Base Litoral). Em segundo lugar ficaram
Moacir e Fernanda da Cresol Botuverá
(Base Litoral). Na terceira colocação
chegaram Sebastião e Pedro, da Cresol

Equipe de Barra do Ampére, campeão
no Futebol Masculino

Equipe de Luís Alves – Serafim campeão
no Futebol Feminino

Gilmar Graf, Osni Graf e Valmir Graf, da
Cresol Botuverá, campeões da Bocha

Ed Carlos e Luis Carlos, de Águas Mornas,
campeões do Dominó

Dupla Valdemir Machado e Alaoni Gugel, da Cresol
Santa Lúcia campeão da Sinuca

Dupla Neivo José Pocera e Romeo Piroli, da
Cresol Ibiam, campeões do Truco
Equipe de Luís Alves 1,
campeão do Vôlei de Areia

