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AGRICULTURA FAMILIAR
PRESENTE NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Os cooperados da Cresol participam das políticas públicas da merenda escolar onde através da comercialização de sua produção além de
benefícios na venda dos produtos, também levam saúde aos alunos com uma alimentação saudável através da merenda escolar, fazendo da hora
do lanche uma festa onde os alunos fazem fila e repetem o alimento que agora muitos deles ajudaram os pais a plantar e colher. Um alimento
saudável, sem agrotóxicos, e fresquinho a cada novo lanche. Pág. 06 e 07.

Pronaf - Repasses de
Custeio Safra 2010/2011

ATER mudando a realidade Dia Internacional das
da Agricultura Familiar
Mulheres Agricultoras

Cresol em audiência com
o Presidente Lula

Na Cresol o crescimento em
financiamentos para custeio
através do Pronaf também foi
expressivo, na Safra 2010/2011
foram R$ 108,1 milhões para
custeio abrangendo mais de 78
culturas diferenciadas. Pag.03

Os serviços de Ater devem
estimular a organização e a
capacitação dos agricultores
para que estes possam enfrentar
melhor os desafios da produção,
industrialização e comercialização de sua produção. Pag.04

A pauta com o Presidente Lula,
contou com algumas reivindicações na área da habitação rural,
legislação cooperativista, remuneração junto ao BB com os repasses
de Pronaf e maior acesso aos
programas de formação. Pag.10

Em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher
Agricultora,mais de 500 mulheres reuniram-se em Guarapuava
Paraná, para discutir assuntos
pertinentes a mulher no cooperativismo solidário. Pag.08
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PRONAF
Uma ferramenta importante no fortalecimento e no
crescimento da Agricultura Familiar
sam os financiamentos do Pronaf a cada ano
podem contar com mais segurança, tranquilidade e benefícios na hora de plantar.
Nossos números são um exemplo de que é
possível trabalhar para o desenvolvimento
da Agricultura Familiar e da sus-tentabilidade
local”, comenta Luiz Ademar Panzer,
Diretor da Carteira de Crédito da Central
Cresol Baser.
“Hoje o Brasil sabe que a agricultura
familiar e reforma agrária não são sinônimos
de pobreza e de conflito. Eles são esforços
de produção e de qualidade de vida. Depois
do Censo IBGE divulgado em 2009, podemos afirmar que a agricultura familiar é o

O Cooperado da Cresol Coronel Vivida, Laercio Pizzato com o trator financiado na Cresol

O Pronaf foi uma das primeiras Familiar avançou 572% se compararmos os
políticas públicas que surgiram em benefício R$ 2,4 bilhões na safra 2002/2003 para R$
a Agricultura Familiar, e a partir do Pronaf 16 bilhões desta safra. Na Cresol o crescidesencadearam-se as demais ações visando mento em financiamentos para custeio
o fortalecimento e crescimento da Agricul- através do Pronaf também foi expressivo, na
tura Familiar. Ao longo
Safra 2010/2011 foram
“Hoje
o
Brasil
sabe
que
dos anos o Programa soR$108.110.667,44 para
freu adaptações e melho- a agricultura familiar e
custeio abrangendo mais
rias, algu-mas melhorias reforma agrária não são de 78 culturas diferencipossibilitaram um aumensinônimos de pobreza e adas.
to significativo dos créAlém dos financiade conflito. Eles são
ditos para a Agricultura
mentos na área de invesFamiliar e uma menor taxa esforços de produção e
timentos que começam
de juros. Tudo isso, atre- de qualidade de vida.”... a ser liberados e das
lado ao crédito justo e de
linhas diferenciadas de
qualidade fez com que os cooperados da crédito como é o caso do Pronaf Mulher,
Cresol tivessem uma melhoria na qualidade Jovem, Eco e outros que estimulam a
e na agilidade da contratação dos recursos, Agricultura Familiar e a diversificação da
tanto de investimento como de custeio.
propriedade.
Na Safra 2010/2011 a Agricultura
“Os agricultores familiares que aces-

segmento do meio rural que melhor convive
com o meio ambiente, que mais gera
trabalho no campo, que corresponde por
70% dos alimentos que a gente consome no
dia a dia, que é o setor mais produtivo por
hectares”, destacou o Ministro do
Desenvolvimento Agrário Guilherme Cassel
durante o lançamento do Plano Safra
2010/2011.
Além do Pronaf a Agricultura Familiar
também cresce através da reestruturação do
Sistema de Assistência Técnica e Extensão
Rural (Ater), o Seguro Agrícola, o Programa
de Garantia de Preço e as Políticas de
Comercialização da Produção (PAA/PANE).

”

“O Pronaf hoje junto com a Cresol é o melhor
amigo na Agricultura Familiar, é com eles que todo
ano contamos para podermos permanecer e investir
na nossa propriedade. Estou feliz com o aumento dos
recursos ano a ano,
com isso mais
agricultores são
beneficiados e
através da Cresol
esse recurso chega
mais facilmente a
cada um de nós”,
conta o cooperado
da Cresol em
Coronel Vivida
Laércio Pizzato.

”

Colheita de feno na propriedade
do cooperado Laercio Pizzato
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Assistência Técnica
mudando a realidade do Agricultor Familiar

O

crédito bem aplicado e na hora
certa está mudando a realidade de
muitas famílias agricultoras cooperadas da Cresol. Diante de um
crescimento cada vez mais expressivo, e
buscando o fortalecimento dessas famílias a
Cresol atua em parceira com entidades e
técnicos ligados a Agricultura Familiar nas
diferentes regiões onde as cooperativas
estão inseridas trabalhando a aplicação do
crédito da maneira mais rentável ao
produtor.
A Central Cresol Baser em sua
proposta de assessoramento técnico além
de atender as demandas da aplicação do
crédito, considera o projeto de vida da
família cooperada. Os serviços de Ater
devem estimular a organização e a
capacitação dos agricultores para que estes
possam enfrentar melhor os desafios da
produção, industrialização e comercialização
de sua produção.
Essa realidade da Assistência Técnica
já pode ser observada na Base Fronteira,
com a parceria da Cresol e da Cooperfronteira, onde o serviço de Ater é realizado
na maioria dos financiamentos liberados
pelas Cooperativas da Base.
“O trabalho realizado pela Cooperfronteira em parceira com a Cresol nesses
dois anos de atuação tem uma avaliação
muito positiva, e acredito que também por
parte dos agricultores, onde a Cresol vem
trabalhando a importância da potencializarão
e qualificação na hora de aplicar esse crédito,

assistência técnica
”Aé importantíssima
para um bom
trabalho no campo,
a visão do técnico
e a experiência do
cooperado traz
uma maior
lucratividade na
produção.

”

Técnico da Cresol Ituporanga, Eder Petri em visita a propriedade do cooperado Daniel Staroshi

conhecendo a realidade do agricultor e da
sua propriedade orientando sobre a
viabilidade da aplicação do crédito nesse ou
naquele investimento”, destaca Itamar
Schuck técnico da Cooperfronteira.
Em Santa Catarina a Assistência
Técnica também é priorizada pelas
Cooperativas, são Engenheiros Agrônomos
e Técnicos que a cada financiamento
orientam a melhor aplicação e acompanham
o crescimento dos investimentos nas mais
variadas culturas. Na Base Litoral as
Cooperativas investem na Assistência
Técnica para auxiliar ainda mais seus
cooperados na hora dos investimentos,
como é o caso da Cresol em Ituporanga
através do trabalho do Engenheiro
Agrônomo Eder Petri, parceiro da Cresol no

A produção de cebola é acompanhada de perto pelo técnico e o presidente da Cresol em Ituporanga

município.
“A nossa região tem como base a
Agricultura Familiar e como renda a lavoura
de cebola, e através de uma parceira com a
Cresol de Ituporanga nos financiamentos de
custeios e investimentos, é realizado o
acompanhamento com visitas as propriedades, conhecendo a realidade do
agricultor, e também como está o andamento da cultura que ele tem custeado com
a Cooperativa, sempre destacando a
importância de uma analise de solo, um
estudo de viabilidade da propriedade e com
base nisso as aplicações de defensivos e
fertilizantes. O nosso papel como técnico é
orientar para uma melhor utilização da
propriedade sempre potencializando as
aplicações ”, comenta Eder.

O cooperado é quem mais ganha com
essas parcerias e com a orientação de profissionais para a aplicação orientada e correta
do crédito.
“A assistência técnica é importantíssimo para um bom trabalho no campo, a visão
do técnico e a experiência do cooperado traz
uma maior lucratividade na pro-dução. Cada
visita aprendemos coisas novas, sobre a cultura que estamos trabalhando e quais os cuidados que temos que ter a cada nova safra”,
diz o cooperado da Cresol em Ituporanga,
Daniel Staroshi, produtor de cebola.
Como estratégia, o serviço de Ater
deve orientar o trabalho técnico visando a
sustentabilidade econômica, social e ambiental, estimulando a diversificação e a
agregação de valor.

Itamar Schuck, da cooperfronteira, com os cooperados da Cresol em Capanema
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AGENTES

Uma experiência que prova a importância do
Cooperativismo Solidário na Agricultura Familiar

O Programa dos Agentes Comunitários de Desenvolvimento e Crédito foi
criado com o objetivo de promover a
participação de mais pessoas no processo
de gestão das cooperativas.
Uma experiência positiva do programa
é com os agricultores do município de São
João no Sudoeste do Paraná, onde fomentam
discussões sobre o papel do crédito na
agricultura e orientam outros agricultores a
desenvolverem projetos em harmonia com a
natureza. O trabalho dos agentes tem grande
importância na atuação das cooperativas de
crédito rural nos municípios aproximando os
agricultores e desenvolvendo as potencialidades locais.
Flor de Liz Bernardini, cooperada e
agente da Cresol São João, acredita nas
trocas de experiências para valorizar a
propriedade, e destaca o trabalho dos
agentes em seu município,“em cada reunião
descobrimos mais motivos para ficarmos na
terra e cuidar dela cada vez melhor, os
exemplos que aprendemos e trocamos nos
encontros dos agentes, de como cuidar a
propriedade, é o que nos motiva a continuar.”
Fundamental, essa é a palavra que
caracteriza o trabalho dos Agentes de
Desenvolvimento e Crédito. Desde que

criou-se as primeiras iniciativas dos agentes,
eles atuam com o objetivo de aproximar
cooperativa e cooperados, construindo
uma nova relação entre a cooperativa, o
agricultor e o crédito, que seja ética e
preocupada com a sustentabilidade econômica e social.
“É através dos agentes que os
diretores e conselheiros ficam sabendo
onde estão os pontos fortes e fracos da
cooperativa e nós sócios como funciona a
cooperativa. Aqui na minha comunidade
cada encontro que tenho com os agentes na
Cresol sempre venho com novas ideias e
informações para que todos possam ser
beneficiados com as vantagens da Cooperativa e através do aprendizado que
temos nos cursos, encontros e treinamentos”, destaca Flor de Liz.
O programa de formação de Agentes
Comunitários de Desenvolvimento e
Crédito ganha cada dia mais importância no
Sistema Cresol de Cooperativas de Crédito
Rural com Interação Solidária. Desafiadas a
operar com menores margens de ganho e
com diminuição nos gastos operacionais, as
cooperativas para se manterem competitivas, devem avançar na construção de
mecanismos de controle social e de instru-

Encontro do agentes da Base Litoral

mentos que melhorem a relação com os
associados bem como diminuam os riscos
de inadimplência.
Construir uma nova relação entre
cooperativa, agricultor e crédito, que seja

ética, recíproca e preocupada com a
sustentabilidade econômica e social, não é
só uma necessidade, mas, sobretudo, uma
maneira de evitar problemas futuros, tanto
para a cooperativa quanto para o agricultor.

Preservação Ambiental - Fonte de Vida
Os Agentes fomentam discussões sobre o papel do crédito como instrumento para a construção de um sistema de produção sustentável para as unidades
familiares de produção, com a adoção de tecnologias que possibilitem ao agricultor
desenvolver seus projetos sem afetar o equilíbrio da natureza melhorando assim as
condições de vida no campo.
Uma das iniciativas do Programa dos Agentes é a Proteção de Fontes , onde
através da preservação das nascentes dos rios, os agricultores demonstram a
preocupação com a questão ambiental e a sua ação para melhorar o meio ambiente
em que vivemos, construindo um planeta cada vez mais sustentável para as futuras
gerações.

“

Em cada reunião descobrimos mais motivos
para ficarmos na terra e cuidar dela cada vez
melhor, os exemplos que aprendemos e trocamos
nos encontros dos agentes, de como cuidar a
propriedade, é o que nos motiva a continuar.
Flor de Liz Bernardi - Agente Cresol São João.

”

Atividade de proteção de fontes, realizada pelos agentes da Cresol Pinhão
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Alimentos da Agricultura Familiar levam
da Agricultura Familiar, através da aplicação de um preço mínimo a serem praticados como garantia de compra. Com o PAA
surgiram outras iniciativas como o
Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), o qual determina que no
mínimo 30% dos recursos repassados pelo
FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) para alimentação
escolar, sejam destinados à compra de
produtos da Agricultura Familiar, diretamente do produtor ou através de suas
organizações.
Muitos cooperados da Cresol
participam dessa iniciativa, através da
comercialização de sua produção ao
programa do Governo. Um exemplo que
além de trazer benefícios na venda dos
produtos, também gera saúde e uma
alimentação saudável aos alunos através da
merenda escolar.
“Há anos estou trabalhando com o
Programa, para nós agricultores é muito
bom, pois além do atendimento aos
mercados a nossa produção também pode
ser distribuída de outra maneira o que
facilita e não gera sobras, e pensando de

maneira mais saudável para o consumidor
optei pelo orgânico que em muitas vezes é
mais trabalhoso, mas os danos a saúde são
muito menor, planto o ano todo, são mais
de 20 espécies e assim diversifico ainda

mais a propriedade”, conta Dorcílio
Gregolin cooperado da Cresol Coronel
Vivida, que trabalha com a produção de
hortaliças orgânicas e com isso tem um
retorno garantido através do Programa.

FOTO MDA

N

a história de conquistas da
Agricultura Familiar, as
políticas públicas são referências de crescimento e
desenvolvimento, dando incentivo e uma
nova visibilidade ao meio rural.
Através do Pronaf em 1996, muitos
outros programas e ações começam a ser
instituídos, ele representa um marco
importante da luta pelo reconhecimento
da Agricultura Familiar. A partir das
políticas públicas os agricultores, descobrem-se como atores, tendo o poder de
reivindicar e influenciar as ações públicas a
partir de então.
Incentivos e diferentes programas
para a Agricultura Familiar começam a
surgir a partir das lutas dos agricultores,
ações focadas no desenvolvimento da
Agricultura Familiar e fomento ao homem
do campo.
Os produtos da Agricultura Familiar
também foram os grandes beneficiados
com as políticas públicas. Com o surgimento do Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA), que tem como objetivo principal
garantir a comercialização dos alimentos

”

Há anos estou trabalhando
com o Programa, para nós
agricultores é muito bom, pois
além do atendimento aos
mercados a nossa produção
também pode ser distribuída
de outra maneira o que
facilita e não gera sobras...
Dorcílio Gregolin cooperado da Cresol Coronel Vivida

”

Cooperado da Cresol em Ouro/SC na produção de beterrabas e verduras para a alimentação escolar

PAA
Programa
de Aquisição
de Alimentos

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) tem por objetivo garantir o
acesso aos alimentos em quantidade,
qualidade e regularidade necessárias às
populações e promover a inclusão social no
campo por meio do fortalecimento da
Agricultura Familiar.
O PAA é um instrumento de política
pública instituído pelo artigo 19 da Lei nº.
10.696, de 2 de julho de 2003, e regulamentado pelo Decreto nº. 6.447, de 07 de maio
de 2008.
Os alimentos adquiridos pelo Programa são destinados às pessoas em situação
de insegurança alimentar e nutricional,
atendidas por programas sociais locais e
demais cidadãos em situação de risco
alimentar.

Sandra de Matos, merendeira da Escola São João Batista de La Salle em Verê/PR, recebendo o leite do Cooperado da Cresol
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Merenda Escolar

Na Escola:
A hora do lanche é uma festa, os
alunos fazem fila e repetem o alimento que agora muitos deles ajudaram os
pais a plantar e colher. Um alimento
saudável, sem agrotóxicos, e fresquinho a cada novo lanche.
Na Escola Municipal São João
Batista de La Salle, no Verê, a merendeira Sandra de Mattos, que trabalha
há quatro anos na escola conta a
alegria das crianças a cada lanche,
“todos gostam muito dessa alimentação mais saudável, procuramos fazer
uma boa utilização de tudo que os
agricultores entregam, é um bom
complemento a alimentação com
sucos, as frutas in natura, as saladas e
verduras, o leite, todos os alimentos
são recebidos até duas vezes por
semana sempre pensando na qualidade do lanche deles”.
“Faz 21 anos que estou na
escola, e nesses últimos anos vimos às
melhoras para a alimentação escolar
através dos programas do Governo,
os benefícios são muitos, antigamente
recebíamos tudo industrializado e
muitas vezes alimentos vencidos,
agora sabemos que o que as crianças
consomem vem do município,
sempre fresquinho, sem agrotóxicos,
e muitos desses alimentos são
produzidos pelos pais dos nossos
alunos, isso é muito gratificante”,
lembra a Diretora da Escola Roseli
Chagas.
Alface, tomate, beterraba,
laranja, morango, mamão, uva, berga-

mota, leite, pepino, cenoura, milho-verde,
bolacha, pão e mais uma variedades de
alimentos são entregues semanalmente
para que a alimentação de mais de 500
crianças seja feita da melhor maneira
possível, “muitas dessas crianças tem
como principal refeição do dia a merenda

Alunos na hora da merenda na escola municipal São João Batista de La Salle, em Verê/PR

PNAE

Programa Nacional da Alimentação Escolar
O Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE) garante, por meio da
transferência de recursos financeiros, a
alimentação escolar dos alunos de toda a
educação básica (educação infantil, ensino
fundamental, ensino médio e educação de
jovens e adultos) matriculados em escolas
públicas.
O objetivo do Programa é atender as
necessidades nutricionais dos alunos durante
sua permanência em sala de aula, contribuin-

escolar, por isso sabemos da importância
de estar atendendo bem cada uma delas, e
a Agricultura Familiar através dos produtos
nos ajuda nessa missão”, comenta a
Diretora.
“Uma alimentação de excelente
qualidade que só vem melhorar o lanche de

do para o crescimento, o desenvolvimento, a
aprendizagem e o rendimento escolar dos
estudantes, ajudando também a promover a
formação de hábitos alimentares saudáveis.
A Lei 11.947/2009 determina que no
mínimo 30% dos recursos repassados pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) para alimentação escolar,
sejam destinados à compra de produtos da
Agricultura Familiar, diretamente do produtor ou através de suas organizações.

nossas crianças. Através dessa alimentação
saudável o convívio e o desempenho
escolar também tem reflexo positivo e
uma melhora significativa nessa idade de
crescimento e constante aprendizado em
que nossas crianças se encontram”,
conclui a Diretora Roseli.
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GÊNERO E GERAÇÃO
Encontro reuniu mais de 500 mulheres em Guarapuava

Dia Internacional das Mulheres Agricultoras

Gênero e Geração
DO COOPERATIVISMO SOLIDÁRIO

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Agricultora, mais de
500 mulheres reuniram-se em Guarapuava - Paraná, para discutir assuntos
pertinentes a mulher no cooperativismo
solidário.
O encontro foi realizado pela
Unicafes Paraná, Cresol Baser, Trias e
apoio das cooperativas dos ramos crédito,
comercialização, leite, produção e
prestação de serviços e faz parte das
atividades da Secretaria da Mulher da
Unicafes Paraná e do Programa Gênero e
Geração da Cresol Baser, ambos com a
missão de direcionar jovens, mulheres e
idosos da Agricultura Familiar no
Cooperativismo Solidário.
“A importância de eventos como
estes está em cumprir a missão do cooperativismo, estar integrando cada vez mais
as famílias para que elas estejam participando do processo. O encontro também
tem como comemoração de maneira
especial o Dia Internacional da Mulher
Agricultora, onde cada vez mais estamos
percebendo o reconhecimento do papel
da mulher na sociedade, que ao mesmo
tempo que são mães, constituem família,
educam os filhos e agora ocupam um

espaço na comunidade na sociedade que
lhe é de direito. Para a Cresol como umas
das promotoras do evento em parceira
com demais entidades, nos orgulha em
estarmos cumprindo com nossa missão e
princípios e acima de tudo um sentimento
de alegria com a presença das mulheres
que participam nas suas comunidades do
Programa de Gênero”, destaca Vanderley
Ziger, Presidente da Central Cresol Baser.
A programação contou com palestras e com o relato de grupos produtivos
de mulheres, com a visitação dos standes
com produtos da Agricultura Familiar
como ervas medicinais, derivados de leite,
processamento de frutas, de bebidas, de
grãos e de temperos, além de apicultura,
panificação, floricultura e artesanato.
“A partir do momento em que a
Unicafes Paraná abre a Secretaria de
Mulheres e ainda uma representação
feminina de 50% na Executiva, começamos a trabalhar de uma maneira diferenciada a questão de gênero dentro da própria
instituição, valorizando a mulher no papel
que ela merece. E com isso o Programa de
Gênero trabalha com outras parceiras
como Trias, Infocos, Cresol Baser e demais
ramos, para organizar, sistematizar,

Vanderley Ziger, Presidente da Cresol Baser, na sua fala de abertura do encontro em Guarapuava

estimular e sistematizar ações que cheguem até as comunidades rurais, as
mulheres rurais, gerando para elas maior
renda e qualidade de vida”, comenta Olivo
Dambros, Presidente da Unicafes Paraná.
O encontro reuniu mulheres do
Paraná e Santa Catarina e ainda contou
com a presença de representantes do

Deputado Federal reeleito Assis do
Couto, a presença da Deputada Estadual
reeleita Luciana Rafagnin, com a presença
de representantes do MDA, da Secretaria
da Agricultura Familiar, do Sebrae Paraná,
da Unicafes Paraná e Santa Catarina, e
ainda a presença de Izabel Cruz do México
representante do Forolacfr.

O que é o programa
O Programa Gênero e Geração é um Programa de Bem Estar Familiar direcionado para os Jovens Mulheres e Idosos da Agricultura Familiar no Cooperativismo
Solidário.
Prima por tornar o cooperativismo um instrumento popular de desenvolvimento
local sustentável, articulando iniciativas econômicas que ampliem as oportunidades de
trabalho, de distribuição de renda, de produção de alimentos e melhoria de qualidade
de vida, gestão social, e com participação de jovens e mulheres de maneira ativa. No
entanto os contextos históricos e culturais, por vezes, limitam a concretização deste
modelo de desenvolvimento.
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Cooperativa Escola encerra 4º etapa

A

s Cooperativas Cresol atuam para
que o crédito seja uma ferramenta
de desenvolvimento para o agricultor. Além apenas de um repasse orientado, a Cresol estimula o agricultor estrategicamente com programas e ações que
pulverizem e qualifiquem a aplicação desse
crédito na propriedade.
O programa dos agentes, o serviço de
assistência técnica, as políticas públicas, os
programa com as mulheres e jovens, a
preocupação com a habitação rural e muitas
outras atividades também são foco da
Cresol, que estão diretamente ligadas a
carteira estratégica, onde são pensadas e
orientadas ações que contribuam com a
qualidade de vida de cada agricultor familiar.
Para conhecer melhor esses programas e ações desenvolvidos pela Carteira
Estratégica da Central Cresol Baser, os

diretores e colaboradores participaram da 4º
etapa do Cooperativa Escola, estudando
sobre cada programa desenvolvido pela
carteira estratégica é tão importante para o
dia a dia da cooperativa e do agricultor na
propriedade.
“Encerramos mais essa etapa com um
resultado muito positivo do Cooperativa
Escola, percebemos através desse trabalho a
importância e a necessidade da capacitação
dos nossos colaboradores, visto que são eles
que estão diretamente ligados ao nosso
público os agricultores familiares. Os nossos
colaboradores das Cooperativas Cresol são
os verdadeiros atores na construção da
história de Crédito Rural com Interação
Solidária, e hoje estamos estimulando neles a
busca constante do conhecimento,
desenvolvimento e crescimento”, comenta
Adyr Fiorese, Presidente do Infocos.

4ª etapa do Cooperativa Escola realizada em Gurapuava com a Base Centro e Norte

Infocos realiza Curso para

Novos Colaboradores e Diretores
O Infocos realizou em Francisco
Beltrão uma semana de capacitação aos
novos colaboradores e diretores do Sistema
Cresol Baser. Os participantes através do
treinamento podem ter uma visão maior do
Sistema Cooperativo, das ações do crédito
solidário, do funcionamento das cooperativas com uma integração ainda maior para
levar esse conhecimento para a prática no dia
a dia com os cooperados.
O colaborador da Central Cresol
Baser Rosalino Alba, um dos palestrantes da
semana de capacitação comenta, “os
processos de formação fazem parte dos
princípios do Sistema Cresol, é missão da
Cresol formar seus diretores, os novos

diretores, colaboradores, isso é importante
não só para almejar um resultado melhor,
mais eficiente no sentido de desenvolver as
nossas atividades, o nosso papel enquanto
colaborador, diretor, gestor e associado, é
um dever do Sistema levar até o seu quadro
as ferramentas que existe até para que
depois possamos cobrar ações, para que
essas atividades sejam exercidas da melhor
forma possível ”.
“O treinamento com os novos funcionário e diretores é de fundamental
importância porque eles vão poder ter a
oportunidade de ver dentro desse leque de
atividades, normativos, tudo que tange a
cooperativa para conhecer e discutir, mesmo

Curso para novos diretores e colaboradores, realizado em Francisco Beltrão - Paraná

”

O trabalho contribui muito para que nós
novos diretores e também os colaboradores
tenham uma visão maior do Sistema e
possamos com isso também levar os
ensinamento para a prática na cooperativa.
Diretor da Cresol de Nova Prata do Iguaçu Luiz Camilo

que de uma forma breve, resumida, é uma
grande oportunidade de conhecer melhor o
sistema e divulgar essa ideia de cooperativismo, porque o espírito cooperativista
também se faz com essas trocas de
experiências, de conhecimento e é isso que
vai potencializar as cooperativas e também
diminuir a nossa margem de erro por falta de
conhecimento na execução de alguma das
atividades na cooperativa”, finaliza Rosalino.
“O trabalho contribui muito para que
nós novos diretores e também os
colaboradores tenham uma visão maior do
Sistema e possam com isso também levar os
ensinamento para a prática na cooperativa. O
curso abrange todos os níveis do trabalho
cooperativista, e para nós novos diretores
isso se faz necessário pois somos
agricultores, trabalhando com e para
outros agricultores, e esse conhecimento do Sistema vai repercutir
certamente no nosso trabalho na
cooperativa”, destaca o Diretor da Cresol de Nova Prata
do Iguaçu Luiz Camilo.
“Estou muito feliz,
estou a quatro meses na
Cooperativa de Pérola do
Oeste, e como é comum

”

nesse início tive as minhas inseguranças e
esse curso veio para somar e ajudar cada vez
mais o trabalho dia a dia com o cooperado,
colocando muitas vezes o nosso entendimento o grande diferencial do Sistema
Cresol, do nosso público que são os
agricultores familiares, e mesmo sentido
maior do crédito solidário e da cooperação”,
comenta a colaboradora da Cresol Pérola do
Oeste, Angela Callegaro Gripa.
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Cresol e Confesol realizam

Presidente da Central Cresol Baser, Vanderley Ziger, Claudio Risson da Cresol Central, Ailton Graça da Crehnor o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e Adriano Michelon, Presidente da Confesol

O

presidente da Central Cresol
Baser, Vanderley Ziger e o Presidente da Confesol, Adriano
Michelon, participaram de um debate
com o Presidente da República Luiz
Inácio Lula da Silva, sobre a “Inclusão
Financeira no Governo Lula”, onde
foram abordados temas pertinentes às

Cooperativas de Crédito da Economia
Solidária.
A Central Cresol Baser e a Confesol, assim como as demais entidades
ligadas a Agricultura Familiar e ao
Cooperativismo Solidário, tem muito a
agradecer pelas conquistas nesses oito
anos de governo Lula, e as políticas

públicas são algumas dessas vitórias.
“O tema das Políticas Públicas
pode ser separado em antes e pós o
Governo Lula, algumas delas já existiam e essas foram mantidas, fortalecidas e potencializadas como no Pronaf,
onde crescemos em um volume de R$ 2
bilhões para R$ 16 bilhões de recursos

para a Agricultura Familiar, e outras
Políticas Públicas vieram para atender
as reivindicações históricas dos movimentos sociais do campo e da
Agricultura Familiar. Através das
Políticas Públicas fortalecemos não só
a categoria da Agricultura Familiar, mas
os próprios arranjos como o do

II Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira
Presidentes, Diretores e Assessores da Central Cresol Baser e Confesol
participaram do II Fórum Banco Central
sobre Inclusão Financeira, realizado no
C e nt ro d e C o nve n çõ e s U l ys s e s
Guimarães, em Brasília (DF), no período
de 17 a 19 de novembro.
O Fórum teve como objetivo a
construção de uma agenda para a
promoção da inclusão financeira no
Brasil, estabelecendo-se um sistema
financeiro sustentável, eficiente e
inclusivo. O público conta com aproximadamente 450 convidados, entre representantes do governo e do segmento de
microfinanças, estudiosos e fomentadores nacionais e internacionais.

A Central Cresol Baser, esteve representada no evento com a presença do
Presidente do Sistema, Vanderley Ziger,
o Vice-Presidente, Flávio Marcos da
Silva, o Diretor Financeiro, Alzimiro
Thomé, o Assessor Claiquer Carneiro, e o
Presidente da Confesol, Adriano
Michelon.
No primeiro dia do Fórum Banco
Central sobre Inclusão Financeira, o
Presidente da Central Cresol Baser,
Vanderley Ziger e o Presidente da
Confesol, Adriano Michelon, participaram de um debate com o Presidente da
República Luis Inácio Lula da Silva, sobre
a “Inclusão Financeira no Governo Lula”,
onde foram abordados temas pertinen-

tes às Cooperativas de Crédito da
Economia Solidária tais como as demandas da habitação rural, a legislação
cooperativista e ainda a remuneração
sobre o Pronaf.
Também no primeiro dia foram
promovidos dois painéis: o primeiro
abordou o tema “Promovendo a
Inclusão Financeira Global – Princípios e
Plano de Ação do Grupo de Especialistas
em Inclusão Financeira (Fieg) do G20”,
enquanto o segundo discutiu os ”Desafios e Diagnóstico da Inclusão Financeira
no Brasil”.
Na quinta-feira (18/11), foram
realizados cinco painéis, simultaneamente, sobre os temas: “Marco Regu-

latório para Inclusão Financeira”; “Inclusão Financeira de Pequenos Negócios”;
“Finanças Solidárias e Desenvolvimento
Territorial”; “Educação Financeira e
Proteção ao Consumidor” e “Inclusão
Financeira das Famílias de Baixa Renda
no Brasil”.
Na sexta-feira (19/11), foram
apresentados três painéis sobre os
seguintes assuntos: “Perspectiva de
Representantes de Governo: Principais
Pontos para Promoção da Inclusão
Financeira no Brasil”; “Perspectiva das
Entidades de Classe: Principais Pontos
para Promoção da Inclusão Financeira no
Brasil”; e “Síntese das Discussões dos
Painéis Temáticos”.
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audiência com o

Presidente Lula
”

A Agricultura Familiar se consolida como um
grande ator social, que representa milhares de
famílias que estão acreditando cada vez mais
nas Políticas Públicas e na sua
sustentabilidade e todas essas conquistas são
reflexo de uma gestão que deu oportunidade
de nos ouvir, como o Presidente Lula, fez
nesse momento atento as nossas
reivindicações para que nos próximos anos
possamos crescer ainda mais através da
Economia Solidária e da Agricultura Familiar
Vanderley Ziger.

Presidente da Central Cresol Baser, Vanderley Ziger e o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília

Cooperativismo que se fortalece a
partir de programas como o Pronaf, o
Programa de Garantia de Preço
(PGPAF), O Seguro da Agricultura
(PROAGRO), Habitação, Alimentação
Escolar (PNAE), Aquisição de Alimentos
(PAA), e uma grande novidade que
consolida esses programas que é o
Programa Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural (ATER). Com
isso conseguimos consolidar as políticas públicas atendendo o acesso ao
crédito, produção, comercialização e
mercado, vitórias essas conquistadas
através do governo Lula”, lembra
Vanderley Ziger.
Além desses e muitos outros
avanços, a pauta da audiência com o
Presidente Lula, contou com algumas
reivindicações como na área da habita-

ção rural, o aperfeiçoamento da
legislação cooperativista, melhora na
remuneração junto ao Banco do Brasil
sobre os repasses de Pronaf e ainda um
maior acesso das cooperativas aos
programas de formação do governo.
“A Agricultura Familiar se consolida como um grande ator social, que
representa milhares de famílias que
estão acreditando cada vez mais nas
Políticas Públicas e na sua sustentabilidade e todas essas conquistas são
reflexo de uma gestão que deu oportunidade de nos ouvir, como o Presidente
Lula, fez nesse momento atento as
nossas reivindicações para que nos
próximos anos possamos crescer ainda
mais através da Economia Solidária e
da Agricultura Familiar ”, finaliza
Vanderley Ziger.

Presidente Lula fala no II Forum Banco Central de Inclusão Financeira
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Entidades da Econômia Solidária que participaram da audiência com o Presidente Lula em Brasília
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Sistema Cresol realiza o

1º Seminário de Comunicação
Os diretores e colaboradores das
Cooperativas Cresol, Bases Regionais da
Central Cresol Baser e coligadas, reuniram-se em Francisco Beltrão para discutir assuntos pertinentes a Comunicação do Sistema Cresol.
O encontro reuniu aproximadamente 200 pessoas onde através da
exposição da área de Comunicação da
Cresol sobre a da realidade da aplicação
da marca Cresol, através dos diferentes
veículos de comunicação utilizados
pelas cooperativas e a importância de
cada atividade realizada nas diversas
mídias exploradas pela Cresol foram
orientadas algumas ações estratégicas a
curto e médio prazo.
“Como existem outros programas
realizados pelas Cooperativas Cresol,
entende-se que a área de comunicação
vem congregar todas as políticas que o
Sistema desenvolve, primeiro porque
toda e qualquer ação que a Cresol
desenvolve passa por um processo de
divulgação e segundo porque tudo
aquilo que acontece também precisa
ser expandido e difundido, seja de
maneira interna, com a informação
chegando aos diretores e colaboradores, seja de ordem a atender o agricultor
familiar, sócio da cooperativa, ou ainda
a um público formador de opinião que
está alheio as atividades da Cresol no
dia a dia. Com isso o propósito maior

desse Seminário é mostrar a todos que
estão envolvidos com o Sistema as
diferentes mídias, que fazem com o que
marketing e a comunicação aconteçam
nas cooperativas, com os sócios e a
comunidade em geral”, comenta Luiz
Ademar Panzer, Diretor da área de
Comunicação da Central Cresol Baser.
Os participantes ainda acompanharam uma palestra realizada por Tom
Coelho um dos conferencistas mais
requisitados da atualidade em razão de
sua formação eclética, experiência

profissional e abrangência dos temas de
suas palestras que apresentam conteúdo prático e motivacional.
“A Cresol está em constante
crescimento e essa tendência ao desenvolvimento vem com o desafio da
profissionalização das ações do Sistema. O marketing entra nesse processo
com uma missão fundamental de
padronizar as ações da comunicação,
dando um sentido de unidade a cada
atividade desenvolvida, posicionando a
Cooperativa como a primeira em todos

Seminário de

Comunicação
os sentidos na mente dos cooperados, e
a boa comunicação é a única maneira
para isso”, explica Tom Coelho.
Tom Coelho foi avaliado como o 2º
melhor palestrante entre os 56 conferencistas presentes no Congresso
Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. É escritor com artigos publicados em mais de 700 veículos da mídia
eletrônica e digital em 15 países e autor
do livro “Sete Vidas – Lições para
construir seu equilíbrio pessoal e
profissional”, pela editora Saraiva.

Público presente no Semenário de Comunicação da Central Cresol Baser em Francsico Beltrão - PR

As sementes da vida precisam ser semeadas com paz e amor,
e assim, poder gerar o alimento que precisamos pra viver.
Viver com alegria, coragem e determinação de seguir adiante.
Viver o presente com sabedoria e plenitude para que o ontem seja
um sonho de felicidade e cada amanhã uma visão de esperança.

Feliz Natal

e um

Ótimo 2011
são os votos da família

