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PROAGRO auxilia agricultores que sofreram com a estiagem no PR
Os reflexos das ações climáticas
na Agricultura Familiar são percebidos
por cada agricultor em sua propriedade,
na hora em que muitos esperam por
bons resultados, sofrem as ações do
desequilíbrio ambiental direto em suas
plantações. A Agricultura Familiar
constantemente afetada por questões
relacionadas ao tempo tem como
diferencial o Seguro Rural importante
instrumento de política agrícola, que
permite ao produtor proteger-se contra
perdas decorrentes principalmente de
fenômenos climáticos adversos.
“Quando faço o financiamento,
penso em colher e vender por um preço
justo, porém o agricultor corre sim um
risco, então mesmo que a gente não
queira não podemos controlar a seca, e o
seguro foi à alternativa para que a gente
pudesse continuar com a agricultura. É
uma garantia, se eu não tivesse era bem
pior”, comenta o Agricultor Familiar
Josemir Rodrigues da Rosa, da Cabeceira
do Rio do Mato, associado da Cresol
Francisco Beltrão.

Outro associado que também
teve o benefício assegurado foi o
Agricultor Familiar Clodoaldo
Schomoller, do Rio Pedreiro, que
plantou milho. “Para mim o Proago
ajudou e muito, se eu fosse colher o que
a lavoura produziu, não pagava nem a
metade do custeio, e para eu pegar o
seguro foi bem rápido já tinha as notas
dos insumos e logo liberaram”, comenta
seu Clodoaldo.
O Programa de Garantia da
Atividade Agropecuária – Proagro
oferece cobertura que, ao mesmo
tempo, atendam ao produtor e à sua
produção, à sua família, à geração de
garantias a seus financiadores, investidores, parceiros de negócios, todos
interessados na maior diluição possível
dos riscos.
A Cooperativa de Crédito Rural
com Interação Solidária traz aos seus
associados uma maior agilidade nos
processos de solicitação e liberação do
Seguro Rural, garantindo o reembolso
dos custos sofridos na lavoura.

João Werner, ao lado
da vala de água que vive
entupida por causa dos
desmoronamentos, ao fundo
a várzea do arroz com muito mato

Para a liberação do Seguro, alguns
itens devem ser lembrados, como a
apresentação das notas fiscais em nome
do beneficiário do financiamento e com
valor correspondente ao do orçamento,
a metragem da área cultivada da área
financiada, e a análise de solo para
operações com valor acima de 12 mil,
todas essas normas estão no Manual de
Crédito Rural.

Associado da Cresol Francisco Beltrão Josemir Rodrigues da Rosa, um dos beneficiados do PROAGRO.

Reconstrução traz esperança aos
afetados com enchente em SC

PRONAF
PRONAF
Sempre preocupada com os
problemas de seus associados e buscando
ajudá-los nos momentos difíceis, as
Cooperativas Cresol tornaram-se no final
de março, o 1º agente financeiro a liberar
créditos do Pronaf Reconstrução e
Revitalização aos afetados pelas enchen-

“O Banco Central já efetuou o
pagamento da quantia de R$ 18,4
milhões, para os agricultores que
solicitaram a cobertura do Proagro. Dos
11 mil contratos com o seguro da Cresol
Baser cerca de 40% foram acionados,
totalizando 4.112. Hoje já temos 3.411
pedidos analisados.”, comenta Antonio
Luiz Processo, Coordenador da Carteira
de Operacional da Cresol Baser.

tes e desmoronamentos no final de 2008
em Luís Alves e Ilhota, Santa Catarina.
Esta linha especial de crédito é operacionalizada através ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).
“Considero que o que estamos

fazendo é muito mais que liberar um
crédito, é sim reanimar e reviver a
esperança dessas famílias, que agora
podem acessar um crédito para reconstruir seu casa, sua propriedade e sua
família. Muitos perderam a família,
perderam filhos, perdas que não tem
volta, mas agora através desse crédito
terão a oportunidade de poder recomeçar”, diz Vanderley Ziger, presidente da
Central Cresol Baser.
Como instituição financeira credenciada para operar as linhas especiais
de empréstimos e financiamentos
disponibilizadas via BNDES, as Cooperativas Cresol da Base Litoral receberamno dia 31 de março, R$ 6,8 milhões que
foram repassados para a recuperação de
unidades familiares de produção.
João Werner, associado da Cresol
há dois anos e residente no morro do Baú
em Ilhota, perdeu 50% da sua plantação
de arroz, com o desmoronamentos no

final de 2008. “Ainda bem que temos esse
financiamento, se não tivesse eu iria
deixar de plantar em boa parte da terra e
iria arranjar outro emprego. Meu
principal problema são as valas de água,
que alagam as várzea onde são plantados
arroz. Na vala que passa em frente a
minha casa já tirei a areia duas vezes e já
tem mais lá agora, logo vou ter que fazer
isso de novo” comenta João.
Anildo Borak, associado da Cresol
há 5 anos reside em sua propriedade há
38 anos, planta hortaliças. Não foi afetado
diretamente com os desmoronamento,
mas perdeu toda safra, pois não tinha
como enviar sua produção para os
consumidores, por causa da queda de
barreiras nas estradas. “Perdi toda minha
safra de hortaliças, tive que ficar 2 meses
longe de casa. Voltar foi uma alegria
muito grande”, diz Anildo que também
conta com a linha de crédito para seguir
em frente com sua vida.

