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CRESOL CENTRAL SC/RS
DESENVOLVE COMUNIDADES LOCAIS
ATRAVÉS DO CRÉDITO
A Cresol nasceu como Sistema cooperativista em 1995
pela iniciativa de vários atores locais atuando para o
desenvolvimento da agricultura familiar. Surge como organização, com as ações e atividades voltadas para desenvolvimento dos associados. A Cresol SC/RS é agente
promotor do desenvolvimento local sustentável, sendo que
os produtos e serviços, sobretudo o crédito, promovem
a geração de renda e emprego, apoiando e fortalecendo
a agricultura familiar. Os maiores volumes de recursos
captados são investidos localmente desenvolvendo as
comunidades locais.

A Cresol Central SC/RS possui 32 cooperativas singulares,
105 Postos de Atendimento, 123 mil associados, administra 1,5 bilhões de ativos, além de serviços e um patrimônio
líquido consolidado do Sistema de 226 milhões. A Cresol
Central SC/RS vem alcançando crescimento equilibrado ao
longo dos últimos anos, tendo evolução positiva, compatível com objetivos estratégicos. A média de crescimento
anual no período de quatro anos apresenta evolução de
12% no quadro social, 12% no patrimônio líquido, 11% nos
ativos totais e 17% na captação de recursos em depósitos.
Esses dados mostram a confiança e credibilidade que os
cooperados possuem com o Sistema Cresol Central SC/RS.

Ativos Totais - Período de 2013 a 2016

O principal objetivo da Cresol Central SC/RS é o benefício
ao cooperado por meio da expansão do crédito a custos
acessíveis. Isso só é possível porque o próprio participante
aporta recursos no Sistema. Em um quadro de contração
econômica e escassez de recursos, a alternativa do crédito
cooperativo é ainda mais atrativa.
A base de captação dos recursos está nos próprios membros da cooperativa. Os cooperados aportam recursos no

Sistema a fim de usufruírem dos seus benefícios. É um
custo de capital muito competitivo, remunerado a taxas de
mercado (Selic) mais as sobras apuradas a cada exercício
financeiro. Além disso, devido a esta característica, a taxa
de inadimplência, apesar do aumento no atual cenário, é
significativamente menor que a média do mercado uma
vez que o próprio cooperado é dono do negócio.
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A Cresol Central SC/RS possui produtos e serviços aos
associados que incentivam a permanência no campo tais
como Pronaf, Seguros, Cartões, Microcrédito, entre outros.
Já entre os programas executados pela Cresol Central SC/RS
estão a Formação, Habitação, Assistência Técnica e Cresol
Comunidade. O Sistema também incentiva a utilização
de tecnologias sociais e alternativas sustentáveis como
biodigestores, bioconstrução, aquecedor solar, entre outros,
levando sustentabilidade às propriedades.

Segundo o diretor-presidente, Rudemar Casagrande, as
Cooperativas de crédito Solidário têm espaço para ampliar
o crescimento porque oferecem quase todos os serviços
que os bancos possuem como por exemplo, conta corrente, cartões de crédito e débito, aplicações e linhas de
crédito. Além disso, os cooperados também contam com o
Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop),
que assegura créditos de até R$ 250 mil, por CPF ou CNPJ,
em caso de intervenção ou de liquidação extrajudicial de
cooperativas.

Casagrande destaca que é muito importante a participação
efetiva dos associados nas assembleias e no cotidiano das
cooperativas. Assim, cada um contribuirá para aprimorar
os serviços prestados a agricultura familiar.

Quando o crédito chega para quem precisa, a Cresol está fazendo sua parte.
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PREVIDÊNCIA RURAL: MUDANÇAS
AFETARÃO AGRICULTORES
Rudemar Casagrande
Diretor Presidente

Ser agricultor familiar é para quem é forte. Para quem não
tem medo de encarar dias de trabalho sem ter garantia de
renda, pois precisa contar com a “colaboração” do tempo e
do valor do produto. É trabalhar mais de oito horas diárias,
sem ter direito a férias ou folgas aos finais de semana ou
feriados. É ser jovem e começar a trabalhar muito antes
do que o jovem da cidade. É ter que investir nos próprios
meios de produção, sejam máquinas ou equipamentos.
Após a Constituição de 1988, e após muitas lutas, os agricultores tiveram muitas conquistas. O agricultor familiar
passou a ser segurado especial e ter direito a aposentadoria rural. Os homens com direito ao benefício aos 60 anos
e as mulheres aos 55 anos, já que a expectativa de vida do
trabalhador rural é menor. O direito à aposentadoria rural
gerou transformação da vida no campo, pois reconheceu
os direitos dos agricultores, que após uma vida toda de
trabalho (às vezes iniciada aos 10 ou 12 anos), pode enfim
descansar e ter uma renda garantida ao final do mês. Além
disso, propiciou a autonomia da mulher rural em que em
alguns casos foi a primeira vez que ela pode ter o dinheiro
próprio. Na sociedade machista em que se vive, a mulher
trabalha, mas quem administra a renda muitas vezes é o
marido. Com a aposentadoria, a mulher passa a ter seu
próprio dinheiro, se tornando mais independente.
Nos últimos anos, também, os agricultores puderam melhorar a qualidade de vida, acessando políticas públicas
para construir casas novas com o Minha Casa Minha Vida,
para conseguir empréstimos através do Pronaf para custear a produção ou investir em maquinário, entre outras
políticas que permitiram melhorar a vida no campo.
No entanto, essas conquistas que deveriam ser aprimoradas para manter a população na agricultura familiar
produzindo alimentos e com qualidade de vida, estão
ameaçadas. O debate ganhou força no ano passado e
neste ano está sendo votada a reforma da Previdência,
que se aprovada, irá unificar a idade de aposentadoria dos
trabalhadores, independente de atividade e sexo, para 65
anos, entre outras alterações que irão afetar em muito o
agricultor familiar. A medida com certeza influenciará em
um êxodo rural maior do que já ocorre. Se já é difícil hoje
a sucessão familiar, pois os jovens se recusam a permanecer no campo, após a concretização dessas mudanças
será uma missão praticamente impossível. Se a reforma
for aprovada, as mulheres rurais terão que esperar mais
10 anos para poder ter o direito e os homens cinco anos
a mais.

Com certeza se isso for aprovado será um impacto negativo no meio rural. Pois uma pessoa que trabalha enfrentando o calor do sol, acorda cedo nas manhãs de inverno
enfrentando vento, geada ou chuva, que não tem descanso
ou férias remuneradas, e que começa a trabalhar mais
cedo, terá muito pouco o que desfrutar da aposentadoria.
Quem argumenta que é possível trabalhar mais tempo para
poder se aposentar, com certeza não conhece o trabalho
árduo do agricultor. Mas essa é apenas uma das consequências diretas da reforma.
Ainda há as consequências indiretas. Os municípios de
pequeno e médio porte também sentirão os impactos em
suas economias locais com a diminuição da circulação
de salários, já que em muitos a aposentadoria é que gira
o comércio mensalmente e haverá diminuição no número
de aposentados. Em 2012, a revista da Previdência Social publicou que dos 5.565 municípios brasileiros, 3.774
(67,82%) recebiam mais recursos da Previdência Social
do que do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), o
que contribuía para levar renda a lugares distantes. Sendo
assim, a Previdência tem um papel importante na redistribuição da renda e na diminuição da pobreza. O levantamento realizado em 2011 detectou que a região com mais
municípios nessa situação é o Sul com 74,16% recebendo
mais recursos do INSS do que do FPM.
Em vários municípios de abrangência da Cresol Central
SC/RS, a economia local é impulsionada pelos benefícios
previdenciários. A maioria desses municípios também é
essencialmente agrícola. Por isso, nos preocupa o baque
que isso irá gerar se a reforma for aprovada e os agricultores precisarem esperar mais cinco e 10 anos para se
aposentarem.
A Cresol é filha da luta e foi criada em um momento em
que os agricultores não tinham acesso ao crédito, que viviam um momento difícil. Agora vivemos mais um desses
momentos e continuaremos ao lado daqueles que lutaram
para a concretização das cooperativas. Pois se nascemos
em um momento difícil para melhorar as condições da
agricultura familiar, não podemos ficar de braços cruzados
vendo essas conquistas serem retiradas. A Cresol Central
SC/RS é parceira dos agricultores na luta para manter seus
direitos e continuará com seus programas e projetos sociais que contribuem para o bem-estar das famílias rurais.
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AQUECEDOR SOLAR:
AMOR À NATUREZA E AO BOLSO
Famílias que instalaram tecnologia em suas propriedades
se dizem satisfeitas com o investimento

A Cresol Central SC/RS e Coopertec desenvolvem e apoiam
alternativas sustentáveis que visam melhorar o trabalho e
a qualidade de vida dos agricultores, proporcionando conforto para as famílias dos associados, economia financeira
e sustentabilidade. Neste sentido, há várias experiências
desenvolvidas em agroecologia, bioconstrução e energias
renováveis, as quais estão focadas na preservação ambiental e na difusão de tecnologias ecologicamente corretas.
Entre as iniciativas e experiências realizadas está a instalação de aquecedor solar, tecnologia que visa reduzir
custos nas propriedades, reduzir o consumo de energia
elétrica no aquecimento da água do banho e limpeza de
ordenhas. Segundo o assessor técnico da Coopertec, Vilceo Sehnem, nestes casos é possível reduzir em torno de
80% da energia consumida no aquecimento de água. Para
a instalação de um Sistema alternativo o custo estimado
é de R$ 1000,00 a R$1.200,00. O retorno do investimento
fica entre um e dois anos.
O associado da Cresol Coronel Freitas, Mauro Nizzola,
instalou em sua propriedade há aproximadamente nove
meses um aquecedor solar. Ele comenta que está satisfeito com as vantagens do mesmo, pois independente se
tem energia elétrica ou não, tem água aquecida. “Além
disso, o modelo que foi instalado aqui é econômico e com
a economia de energia o aquecedor ‘se paga’”, salienta

Nizzola. “O que me levou a investir no aquecedor solar foi
o fato de ser energia natural, renovável, e se houver queda
de luz temos água quente da mesma forma. Se tivermos
umas duas horas de sol já temos água quente”, conta o
associado. A família utiliza a tecnologia para o banheiro e
principalmente cozinha, pois não precisa ter uma torneira
elétrica para ter água quente. Nizzola ressalta que para a
instalação ocorreu uma parceria entre Cresol e Epagri, reduzindo os custos. Além disso, o agricultor não teve gastos
com mão de obra, pois a mesma foi realizada pelo técnico
da Coopertec e através de mutirão.
Outro exemplo de associado que acreditou em tecnologias
sustentáveis é Valdir Antônio Finger, da Cresol Seara. Há
aproximadamente seis anos a família de seu Antônio instalou aquecedor solar na propriedade e está muito satisfeita.
“Não precisa esquentar água para lavar louça, não precisa
de energia elétrica para tomar banho. Quando tem sol, a
água chega a 60º. Quem sabe aproveitar economiza energia”, garante o associado. Além de utilizar para aquecer a
água do banho e para a cozinha, a família de Antônio utiliza
aquecedor solar no estábulo, para esquentar a água que
lavam a ordenhadeira. “Até no tanque temos água quente
no inverno. É muito bom. Tendo uma hora de sol já tem
água quente. Dificilmente utilizamos energia elétrica para
aquecer água”, salienta Antônio.

Aquecedor Solar - Itatiba do Sul/RS
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Aquecedor Solar
São Martinho - SC

Mas além de aquecedor solar, a família de Antônio também investiu em biodigestor. “A minha esposa foi em uma
excursão em Anitápolis e viu um biodigestor. Fotografou e
veio para casa mostrando, sugerindo que poderíamos fazer
isso. Investimos!. Foi o melhor investimento que fizemos.
Em um ano e dois meses que instalamos, não compramos
mais gás. É tudo produzido em casa”, relata contente seu
Antônio, ressaltando também que sempre tiveram o incentivo da Cresol para investir em novas alternativas.
Primeiras experiências
Desde 2008 a Cresol Central e a Coopertec apoiam o uso
de aquecedores solares, sendo que os primeiros trabalhos
foram inspirados por uma viagem de intercâmbio e visita
a Sociedade do Sol (SOSOL), onde foram visualizadas experiências em energias renováveis e diferentes modelos
de Aquecedores Solares de Baixo Custo.
A primeira experiência prática foi desenvolvida no interior do município de Seara/SC, com a construção de um
aquecedor solar de Baixo custo ASBC concomitantemente
a realização de um curso em que participaram diversos
agricultores e técnicos ligados a Cresol. Esta atividade
propiciou capacitação de mão de obra e construção de
aquecedores. Desde então já foram construídas mais de
100 unidades para agricultores familiares e trabalhadores
urbanos na área de atuação da Coopertec e Cresol Central.
Segundo Vilceo Sehnem, os trabalhos de implantação dos
aquecedores sempre foram desenvolvidos utilizando metodologia de educação popular visando a participação efetiva
do público e a apropriação da tecnologia.
Com a diminuição de custos de energia existe o retorno
financeiro pela implantação. “Os resultados financeiros
são importantes, mas além destes temos a satisfação dos
usuários pelo ganho na qualidade de vida, pois usufruir
de água aquecida mesmo sem dispor momentânea, ou
permanentemente de energia elétrica melhora a qualidade
de vida e inclui socialmente as pessoas”, destaca Sehnem.
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A energia elétrica é identificada como sendo uma energia
“nobre”, com extensa gama de aplicações, que jamais deveria ser consumida para simples ações de aquecimento,
por mais importante, socialmente encarando, que o seu uso
em chuveiros elétricos possa ser. Na Europa, por exemplo,
a maioria das casas não utiliza chuveiros e sim sistemas
de aquecimento solar, com gás ou outros. No Brasil os
chuveiros são muito utilizados por terem um baixo custo
de aquisição, mas as famílias não contabilizam que de
certa forma pagam uma prestação dos mesmos todos os
meses na conta de luz. A utilização de energias de fontes
renováveis é uma necessidade para se alcançar a tão falada e necessária sustentabilidade, mas o uso e a economia
gerada pela utilização de coletores solares em substituição
de energia elétrica para aquecimento de água ainda é desconhecida da maioria da população brasileira, basicamente
por dois motivos: o alto valor dos equipamentos disponíveis
no mercado, o que dificulta o retorno do investimento; e a
falta de políticas públicas de incentivo à produção e implantação destas tecnologias, bem como o reconhecimento
legal de tecnologias alternativas de menor custo.

Aquecedor Solar - São Martinho - SC

SABER POPULAR:
CRESOL CENTRAL INCENTIVA
CAPACITAÇÕES EM PLANTAS MEDICINAIS
Recorrer às plantas para curar os males e reequilibrar o organismo é algo que o homem fez em diversas épocas e faz
até hoje. Seja através de chás, tinturas, óleos, compressa,
pomadas ou de outra forma, a “medicina popular” utilizase de plantas e ervas para combater ou prevenir doenças.
A Cresol Central SC/RS primando pela qualidade de vida
dos associados e em valorização dos saberes populares
incentiva iniciativas como oficinas de plantas medicinais
e homeopatia.
Um exemplo disso é a Cresol Chapecó que desenvolveu o
projeto “Ervas Medicinais – Homeopatia” com o objetivo de

qualificar as associadas sobre os medicamentos homeopáticos e plantas medicinais, já que são uma opção mais
natural para cuidar da saúde. Além disso, o curso também
tinha o intuito de conscientizar sobre a potencialidade das
plantas medicinais, tanto na melhora da qualidade de vida,
quanto na possibilidade de ter as mesmas como uma fonte
de renda para as famílias interessadas.
O projeto possibilitou integrar a cooperativa com a comunidade e os associados, bem como incentivar o uso das
plantas medicinais, trazendo presente a importância deste
modelo alternativo para ser trabalhado nas propriedades.

AMOR PELA NATUREZA
Por falar em plantas medicinais, temos o exemplo de João
Maria Cardoso da Silva, sócio da Cresol PA Passo Fundo, que ama a natureza. O pai de João já fazia remédios
em panelas de ferro. “Somente depois que o pai faleceu,
passamos a dar valor as plantas medicinais, que tínhamos que preservar”, conta. A partir dessa paixão pelas
plantas e natureza, passou a fazer cursos que abordavam
a agroecologia.
Seu João explica que em 2006 foi constituída em Passo
Fundo a Pastoral da Saúde com o objetivo de criar um
horto medicinal, o que se concretizou seis anos depois.
Recentemente, o horto recebeu o certificado do Conselho
Federal de Fitoterapia.
O início não foi fácil. O grupo que organizou a Pastoral e
o horto encontrou dificuldades. “O povo não acreditava
nas plantas. Achava que chás não adiantavam. Preferiam
procurar somente a farmácia e o Posto de Saúde”, lembra
João. Outro desafio foi o de encontrar as mudas. Algumas
tiveram que ser procuradas à quilômetros de distância
de Passo Fundo. Ele salienta também os problemas que
a agricultura convencional baseada em agrotóxicos e
transgênicos causam à natureza, inclusive às plantas
medicinais.
João fez um estudo profundo sobre as plantas medicinais,
pois conforme ele, deve haver precisão no conhecimento
das mesmas. Não se pode trabalhar com achismos. Ele
também reforça que deveria ser investido mais em Pastorais da Saúde. “Os hospitais estão abarrotados e nós
temos como ajudar o povo com as plantas medicinais”,
frisa. Porém para isso é preciso conhecimento.
João da Silva - Passo Fundo/RS
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PRODUÇÃO ORGÂNICA
Linhas de crédito apostam na sustentabilidade

Os produtos e serviços que a Cresol Central
SC/RS oferece buscam, em primeiro lugar, a
qualidade de vida para os associados. Dentro
disso, a agroecologia e as alternativas sustentáveis
representam benefícios a saúde do agricultor e sua
família, além de permitir a recuperação do solo
e de fontes de água existentes nas propriedades.
Por isso a Cresol aposta nesta prática através
do Pronaf Agroecologia e também defende
investimentos em alternativas sustentáveis. A
Linha de Crédito para o financiamento de custeio
para Agroecologia - Pronaf Agroecologia - é
concedida após o estudo de viabilidade técnica
e econômica dos empreendimentos e também
mediante a apresentação do projeto de crédito. O
mesmo destina-se para financiamentos de cultivos
em sistemas de produção de base agroecológica ou
em transição para sistemas de base agroecológica.
Nesta edição vamos conhecer alguns casos de
associados que se dedicam a produção de alimentos
orgânicos e que acreditaram na Cresol para ser
parceira em empreendimentos.

Eduardo, Verônica e os filhos Natana e Jeferson, associados a Cresol Posto de
Atendimento de Antônio Prado, trabalham com produção orgânica desde 1998
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FAMÍLIA APOSTA NA PRODUÇÃO DE
ALIMENTOS SAUDÁVEIS HÁ 18 ANOS
A Agricultura Familiar é a base da Cresol Central SC/RS e
por isso as cooperativas preocupam –se com a qualidade
de vida no campo. Uma das formas de garantir essa qualidade é o incentivo para a produção orgânica de alimentos,
como faz a Cresol Posto de Atendimento (PA) de Antônio
Prado, vinculada a Cresol Planalto Serra, no Rio Grande do
Sul.
No interior de Antônio Prado reside a família Pontel que
trabalha há 18 anos com experiências saudáveis de produção. Em uma propriedade de 15 hectares, em que quatro
hectares são cultiváveis, Eduardo, Verônica e os filhos Natana e Jeferson produzem alface, cenoura, tomate, mandioquinha, beterraba, rúcula, temperos, espinafre, batata
doce, alho, maçã, pêssego, romã, ameixa, uva e figo. Além
da diversidade de produtos, o que chama atenção também
é que a produção é 100% ecológica. Para a produção dessa
diversidade, existem cinco estufas na propriedade.
Através de vizinhos que já trabalhavam com esse tipo de
experiência, a família resolveu apostar na produção orgânica em 1998, pela questão da saúde e por ser uma
produção saudável. “Sabemos que podemos comer o
mesmo alimento que comercializamos, pois temos a certeza da produção orgânica sem agrotóxicos”, enfatizam.
Outros motivos também contribuíram para que a família
de Verônica e Eduardo apostassem em um novo modelo
de agricultura: agregação de valor aos produtos, venda e
contato direto com o consumidor.
Os produtores da família Pontel também ressaltam a importância da Cresol para o desenvolvimento da atividade.
“A Cresol é importante, pois foi através dela que conseguimos linhas específicas de crédito para custeio e investimento agroecológicos. Foram financiados pela Cresol um
galpão e uma camionete para transportar os produtos para
a feira ecológica em Porto Alegre”, relata a família.
Atualmente toda a família trabalha na propriedade que é
certificada pela Ecovida, ou seja, propriedade 100% orgânica. Além de sócios da Cresol, são sócios da Associação dos Agricultores Ecologistas de Ipê e Antônio Prado
(AECIA) e da Cooperativa Pradense. Eles participaram do
Curso Pronatec de Turismo e pretendem investir no turismo rural. Assim, os consumidores e público em geral
poderão conhecer a propriedade e como são produzidos
os alimentos que são comercializados.

QUALIDADE DE VIDA É BUSCADA
POR PRODUTORES DE IPÊ
Na Capital Nacional da Agroecologia, famílias produzem
morangos, tomates e amoras de forma orgânica

O município de Ipê no Rio Grande do Sul é a Capital Nacional da Agroecologia. Entre os produtores que apostam
nessa iniciativa está a família de Douglas Garbin e Fernanda Silveira e a família de Marcos, Elisana e Maria Luísa
Mosquer. As duas famílias que residem na Capela São Brás
produzem morango, tomate e amora de forma orgânica.
Eles saíram de Caxias do Sul rumo a Ipê em busca de uma
qualidade de vida melhor. Contam que Douglas passou a
ter problemas de saúde, causado em grande parte pela má
alimentação e estresse do dia a dia, já que viajava seguidamente em função da profissão que exercia. Tinha um bom
salário, mas não tinha um bom aproveitamento do mesmo.
Percebendo que morar no campo poderia proporcionar
uma qualidade de vida diferente da cidade grande, optaram
por comprar uma propriedade no interior de Ipê. Em janeiro
de 2015 em família, já que Elisana e Douglas são irmãos,
passaram a trabalhar com produção orgânica.
As duas famílias possuem na propriedade duas estufas
de morangos que compreendem 720 metros quadrados,
duas estufas de tomates também com 720 metros quadrados e em uma área de ¼ de hectare são produzidas
amoras. A produção destina-se às feiras em Porto Alegre
e Caxias do Sul, bem como para a Econativa, que é uma
cooperativa que comercializa os produtos orgânicos de
Ipê, destinando-os para supermercados. As duas famílias
trabalham apenas com a produção de morangos, amoras
e tomates. Já a produção de algumas hortaliças como
brócolis e alface destina-se ao consumo próprio.
Benefício à saúde
O que levou os produtores a investirem na atividade orgânica foi o benefício à saúde, além de ser uma forma de
preservar o meio ambiente sem as intoxicações que os
agrotóxicos provocam no mesmo e na vida dos consumidores. “Assim estamos contribuindo para o meio ambiente
e mostrando que é possível ter uma vida melhor se alimentando com frutas, verduras e produtos sem agrotóxicos”,
destacam.
Douglas comenta que a Cresol auxiliou e auxilia para a implantação das estufas. “Com um crédito diferenciado para
mim já que trabalho com agroecologia. Também a Cresol
tem uma linha completa de serviços que caso precisar sei
que posso contar com estes recursos e juros diferenciados
para melhor investimento em minha propriedade”, salienta.
As famílias são associadas da Cresol Posto de Atendimento de Ipê, vinculada a Cresol Planalto Serra.
Sobre as dificuldades enfrentadas para produzir agroecologicamente, Douglas e Marcos destacam que pelo fato de

serem produtos orgânicos, não pode ser utilizado nenhum
tipo de agrotóxico. “E como hoje em dia há muitas pessoas que usam disto, as sementes já vem com uma certa
resistência, pois grande parte são transgênicas. Portanto,
a grande dificuldade é em lidar com isto, pelo fato de os
tratamentos orgânicos serem naturais, à base de ervas”,
relatam os produtores.
Já os pontos positivos, eles afirmam que são diversos.
“Um deles é o prazer de trabalhar com produtos assim,
sem ter de usar agrotóxicos, sem prejudicar o meio em que
vivemos, e também sem prejudicar a saúde das pessoas”,
argumentam.

Produção Ipê - Famílias buscaram estilo de vida saudável

Produção de Morangos

Produção de amoras
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DO AMARGO DO FUMO
AO DOCE DAS FRUTAS
Programa buscou diversificar
produção no Vale do Itajaí

Luzia Longem Bilk, de Agronômica/SC, hoje tem como
fonte de renda a produção e comercialização de gêneros
alimentícios que são preparados na propriedade da família.
No entanto, anteriormente ela e a família trabalharam por
mais de 20 anos na fumicultura. “Quando trabalhávamos
com fumo, nunca imaginávamos que iríamos parar com
essa atividade. Não tinha estudo, só até a 5ª série, não
tinha conhecimento de nada quase e nem de casa saía
praticamente. Até quando ia no mercado era interessante.
Eu fazia comprinha no mercado e meu marido pagava, eu
nem dinheiro na mão pegava”, conta dona Luzia.
A vida da família tomou outro rumo quando o esposo de
Luzia sofreu um infarto, passou por cirurgia, se recuperou,
mas por ter problema no coração teve que se cuidar e
não podia mais trabalhar na roça. Na época, dona Luzia
ficou muito preocupada pois, sem estudo e os filhos queriam seguir a vida deles, não sabia o que “fazer da vida”.
Terminou a safra de fumo que estava em andamento e
depois não sabia o que fazer. “Chorei muito. Eu não sabia
o que ia fazer da minha vida, realmente não sabia”, conta
emocionada até hoje.
Pensou em trabalhar como diarista, mas tinha vergonha.
Foi incentivada então pela cunhada e resolveu que era isso
que faria. Com a ajuda de uma amiga logo conseguiu um
emprego e trabalhou durante sete anos nessa função. Até
que um dia, esperando abrir a farmácia onde trabalhava,
conheceu uma mulher que lhe deu um conselho: - “Ela me
perguntou o que eu fazia, eu contei, e ela me disse: largue
mão disso mulher. Vai fazer trufa para vender. Eu também
faço. Eu não lembro de onde é a mulher e nem o nome
dela. Parece que foi um anjo que veio na minha frente. Mas
olhei para ela, parecia um conselho tão verdadeiro, que ia
dar certo. Resolvi fazer isso”, lembra. No mesmo dia, Luzia
foi comprar as formas de trufas. O detalhe é que quando
a vendedora questionou se ela queria formas grandes ou
pequenas ela ficou em dúvida, pois tinha comido trufas
uma vez na vida e não fazia ideia do que precisava. Mas
respondeu: - “Pode me dar das grandes”.
O próximo passo foi descobrir quem podia lhe ensinar a
fazer trufas. Foi então que lhe indicaram uma mulher que
ela não conhecia, Rosi Venturi. “Cheguei para ela e disse: sei
que você não me conhece, eu também não te conheço, mas
queria aprender fazer trufas se você pudesse me ensinar.
Contei minha situação e ela me ensinou. Aprendi o básico.
Fiz a receita dela, depois fui pegando dicas com as pessoas
e fui fazendo. Trabalhava meio período na farmácia e meio
dia vendia trufas nas portas das lojas. Até que pensei em
aumentar”, conta. Com o tempo dona Luzia começou a
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fazer alfajor, mini bolos, pastéis, aumentando os itens e
atualmente produz em torno de 40 itens alimentícios. Agora
há sete anos nessa atividade se diz muito satisfeita e conta
com a ajuda do marido para embrulhar os produtos.
Luzia e o marido participaram das capacitações oferecidas pelo Programa Nacional de Diversificação em Áreas
Cultivadas com Tabaco e agregaram valor nesta atividade
desenvolvida no rural com caráter não agrícola. O referido
programa foi realizado através de chamada pública para
execução de serviços de Assistência Técnica e Extensão
Rural (ATER) nos municípios que compõem os Estados
Fumicultores da Região Sul, realizada pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA), atualmente representado pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário (SEAD), beneficiando ao todo
11.200 unidades da agricultura familiar.
A Coopertec participou da chamada pública e foi selecionada para prestar serviços na região do Vale do Itajaí
– SC. Nessa região foram beneficiadas 880 famílias de 10
municípios: Agronômica, Rio do Campo, Rio do Oeste, Taió,
Vitor Meireles, Chapadão do Lageado, Imbuia, Ituporanga,
Petrolândia e Vidal Ramos.

Doces - Família Bilk

DIVERSIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO
Pretendeu-se no programa contemplar a diversidade da
agricultura familiar envolvida na produção de tabaco ou
que estão inseridos em regiões onde predomina esta
produção, considerando que a base para a promoção da
diversificação de produção e renda, são os processos de
desenvolvimento local, protagonizados pelos/as agricultores familiares inseridos/as em seus territórios.
As ações seguiram os princípios, objetivos e diretrizes das
Política Nacional de ATER-PNATER, da Política Nacional de
Agroecologia e Produção Orgânica e as premissas do Programa de Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco,
sendo estas: Desenvolvimento Sustentável, Segurança Alimentar, Diversificação de Produção e Renda, Participação
e Parcerias.
A família de Valdete Russi Brandl de Agronômica, por
exemplo, com a participação nos cursos oferecidos pelo
projeto, hoje trabalha com a homeopatia em seu rebanho
leiteiro, com o melhoramento de pastagens aplicando o pó
de rocha no lugar da adubação química que era utilizada
anteriormente. “Além de ter baixado o custo de produção,
viu o seu produto ser mais valorizado. Por isso hoje planeja
o abandono da cultura do tabaco para aumentar a atividade
leiteira na sua propriedade”, comenta a técnica agrícola
Leide Daiana Espindola. Além disso, a técnica ressalta que
com o programa foi possível atender comunidades nunca

atendidas antes com assistência técnica que não fosse a
fornecida pela indústria tabagista.
A família de Jacir e Dayane Becker de Ituporanga, por sua
vez, possui como atividade principal a fumicultura, vacas
de leite e produção e venda de hortaliças. A propriedade já
estava no processo de diversificação, mas acentuou seu
potencial ao longo desse período. A técnica Claudia Heck
relata que a família iniciou o processo de produção de seus
insumos orgânicos, uso de preparados para o cultivo das
hortaliças e manutenção sadia das vacas, ressaltando o
baixo custo e melhor desempenho para tais. “Elaboramos
na unidade áreas experimentais para a realização das oficinas de resgate de sementes de milho crioulo, onde foram
plantadas pequenas áreas para avaliação do desempenho
das sementes selecionadas nos anos de 2015 e 2016. No
último ano, Jacir fez a substituição do milho comprado
e plantado na unidade, por milho crioulo, usando como
base as suas anotações de custo de produção e o bom
desenvolvimento da cultura no local. Tendo por objetivo
maior custo benefício com maior qualidade pelo menor
custo financeiro”, conta o técnico. “No ano de 2016 também iniciamos na propriedade o trabalho de implantação
de uma unidade modelo do sistema de manejo galinheiro/
horta que servirá para visitas e aprendizado das demais
famílias beneficiárias do programa”, conclui.

PRODUÇÃO ORGÂNICA
Segundo a técnica de campo Thaís David de Amorin, seu
Raulino Batels de Agronômica, passou de produtor de fumo
insatisfeito para produtor de aipim. Através do projeto, foi
possível buscar novas variedades de aipim e batata doce
para ser experimentado na propriedade do beneficiário,
conseguindo bons resultados e segundo o próprio beneficiário, uma das variedades apresenta qualidade superior
as que eram cultivadas anteriormente. “Deve-se destacar
que todo cultivo é feito de forma sustentável, sem uso
de agrotóxicos e insumos químicos, a custo quase zero”,
ressalta a técnica.
Seu Raulino afirma que não continuaria com a cultura do
fumo. “É muito sofrido, muito desgastante, muitas doenças.
É trabalhar muito e ganhar muito pouco. Não dá tempo de
plantar nada para comer, não dá tempo de cuidar de uma
vaca, de uma galinha, tratar um porco, fica tudo abandonado. Na época do fumo é só o fumo e não pode atender mais
nada”, relata o agricultor. “Por motivo de doença, passei um
ano pensando em outro tipo de cultura até que comecei a
trabalhar com aipim, e graças a Deus estamos indo muito
bem, melhor que o fumo posso afirmar que estamos indo”,
salienta Raulino que pretende duplicar ou até triplicar a
produção. “Quem planta 40 mil pés de fumo pode plantar
100 mil pés de aipim que ainda trabalha menos. Sem contar
que o custo de produção do fumo é alto e o aipim é custo
zero praticamente”, avalia.
O produtor comenta que se pudesse aconselhar quem vive
da fumicultura hoje diria “que saltassem fora o quanto antes que viveriam muito mais felizes”. “Quando plantávamos

fumo, não tínhamos tempo para descansar, acampar, ir à
praia, para nada. Época do fumo era época do fumo. E se
tivesse tempo, não tinha dinheiro, pois recebia uma vez por
ano. Agora não, toda semana tenho meu dinheiro”, frisa.
Seu Raulino ainda reforça que atualmente há comércio
“para tudo o que é tipo de alimento”. “Principalmente se for
orgânico, sem agrotóxicos, plantar pouco e cuidar bem faz
bastante dinheiro”, garante. Ele fala satisfeito da produção
orgânica, dizendo que é possível plantar inclusive com uma
boa colheita.
Em Vidal Ramos a técnica de campo Mariele Marta Beck
destaca a família de Ceso e Solange de Souza que há 15
anos resolveram iniciar o plantio de hortaliças e verduras
no sistema orgânico, devido a uma forte intoxicação por
venenos utilizados no cultivo do tabaco, que fez com que
a família largasse o cultivo do mesmo passando a produzir alimentos orgânicos. “Primeiro suas áreas foram
trabalhadas em transição e adequação ao longo desses
15 anos e hoje é uma propriedade certificada e modelo na
produção de orgânicos no município de Vidal Ramos. Essa
família hoje além das vendas de sacolas para seus clientes,
atende também os programas do governo, PAA e o PNAE,
com hortaliças e raízes orgânicas e futuramente passará a
oferecer frutas orgânicas também”, conta Mariele. Segundo
a técnica, a família também incentivou alguns agricultores
da comunidade a iniciarem o plantio de milho crioulo porque entendem que a semente é patrimônio deles que não
se pode deixar que caiam nas mãos de multinacionais.
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Diverisificação Tabacos - Família Souza

Diverisificação Tabacos - Família Becker

AVALIAÇÕES
O técnico em agropecuária Fábio Júnior Montagna, de Rio
do Oeste, ao relatar a experiência, menciona que no início
não foi tão fácil a absorção das famílias ao programa, pois
as mesmas relatavam que estavam cansadas de projetos
que não saiam da teoria, que no final não conseguiriam
alcançar nenhum resultado positivo à Unidade de Produção
Familiar (UPF). “No entanto, com o desenvolvimento das
atividades e práticas dos preparados orgânicos fomos ganhando a confiança de cada um. Com o passar do tempo
ainda, começamos colher alguns resultados destas práticas e então sim podemos dizer que algumas satisfações
destas famílias foram sanadas”, avalia.
Montagna enfatiza que o Programa e os objetivos são
bons, no entanto, para ele o tempo de execução de três
anos é pouco. “A transição de uma produção convencional que vem sendo indicada pelo agronegócio há anos,
não se consegue mudar em três anos, é uma mudança
complexa e por isso leva um bom tempo de trabalho para
acontecer”, frisa.
Para a coordenadora do programa no Vale do Itajaí, Aline
Sens Duarte, a proposta da diversificação não é uma proposta simples e rápida de ser alcançada, apesar de serem
identificadas nestes três anos algumas conquistas e novas
iniciativas. “É preciso considerar que a diversificação é um
conjunto de fatores que precisam estar afinados para a mudança acontecer”, reforça. Segundo ela, é preciso repensar
com emergência a forma com que está se fazendo a agricultura. “A forma como estamos nos organizando frente
as nossas áreas de lavouras, nossos quintais e hortas, das
nossas criações, das nossas relações com o mercado, para
que tenhamos ‘meio ambiente’ livre de intoxicação e exploração, livre para comer com qualidade e viver com saúde.
Se queremos a diversificação agroecológica como um
sistema de produção de alimentos predominante, é preciso
reconhecer e decompor o caminho da transição que nos
leva até ela. Reconhecer no nosso dia-a-dia aonde estamos
errando e como podemos fazer para melhorar a paisagem
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ecológica das nossas propriedades”, finaliza Aline.
Segundo a técnica de campo Thaís David de Amorin, ao
longo dos anos do projeto, foi possível perceber uma mudança na forma de ver a cultura do tabaco. “Muitos produtores viam a cultura como única alternativa de renda para
pequenas propriedades, trabalhando com insatisfação e
falta de qualidade. Ao final do projeto, é satisfatório ouvir
relatos de produtores que pensam em abandonar a cultura
do fumo por descobrir novas atividades mais rentáveis e
que ofereçam melhores condições de trabalho”, destaca
Thaís. De acordo com ela, em algumas famílias houve a
diversificação da propriedade ou o fortalecimento de uma
atividade secundária. “Vejo como técnica que o processo
de mudança foi iniciado nessas famílias assistidas pela
chamada pública. O despertar desses agricultores para
novos horizontes foi bastante desafiador, já que o processo
de integração feito pelas indústrias fumageiras é bastante
vicioso e cômodo, embora nada vantajoso para esses produtores. Ao fim desses três anos de programa, é bastante
satisfatório ver a diferença que o mesmo fez na vida de
muitas famílias”, conclui a técnica.

Aipim - Sr. Raulino

PITAYA: CURIOSIDADE LEVOU FAMÍLIA
A INVESTIR NA PRODUÇÃO
Fruto com sabor adocicado e que chama atenção
pela beleza das cores e flores

Além de ter valor no mercado, contribuir com a diversificação da propriedade e ser uma fruta saudável, a pitaya
chama atenção pela beleza. Apesar disso, não é uma fruta
muito conhecida. Tanto que despertou a curiosidade de
seu Santelino dos Santos Casagrande, associado da Cresol
Jacinto Machado. Ele “descobriu” a pitaya em um município
vizinho, através de um produtor que trouxe de São Paulo
há sete anos. Quando esse produtor colheu os primeiros
frutos divulgou em jornais da região e internet. Santelino
viu, se interessou, foi até a propriedade, conseguiu algumas
mudas e iniciou o plantio em sua propriedade.
Atualmente, depois de cinco anos cultivando pitaya, são
850 pés da fruta na propriedade de Santelino. A família
cultiva a espécie da polpa branca, a pitaya da polpa rocha,
amarela da polpa branca e a pitaya do serrado. Segundo
o produtor, entre essas espécies as características são
diferentes. Muda o formato da planta, da folha, do fruto
e o sabor.
No ano passado a família colheu sete toneladas de pitaya e
neste ano a estimativa é colher 10 toneladas. “Essa cultura
em termos de mão de obra não exige muito, não usamos
defensivos agrícolas, não dá muito trabalho. Se adaptou
muito a região. É sensível a geada muito forte, mas como
aqui na nossa região não costuma dar geada muito forte

conseguimos produzir. Uma geada tolerável ela resiste
bem”, explica seu Santelino. Ele contou com o apoio dos
irmãos que também acreditaram na ideia e trabalham juntos. Quem também aceitou a ideia pela curiosidade desta
fruta exótica foi o pai de Santelino que trabalha a 40 anos
com bananicultura. Agora além das bananas e do cultivo
de arroz, a família tem outra fonte de renda com as pitayas.
Com um ano de idade o pé de pitaya já produz alguns
frutos, mas uma boa produção necessita de aproximadamente três anos. Segundo seu Santelino, a fruta tem vários
benefícios à saúde. Ela é rica em antioxidante, auxilia muito
no sistema digestivo, a semente dela contém ômega 6 e
é muito saudável para saúde. É regulador intestinal, além
disso, é uma fruta usada em dietas de emagrecimento.
Nativa das florestas tropicais da América Central e do Sul,
a pitaya é um fruto com sabor adocicado e chama atenção
pela beleza das cores e flores. No Brasil a produção ainda
é pequena, sendo encontrada principalmente na região de
Catanduva, em São Paulo, mas tem despertado interesse
em outras regiões. O início do cultivo no país, segundo
dissertações e artigos, foi na década de 1990 em São
Paulo. A fruta também pode ser utilizada em sucos, geleias,
sorvetes, in natura, entre outros.

Santelino Casagrande - Pitayas
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CRESOL CENTRAL SC/RS
LANÇA CARTILHA
MULHERES DA LUTA
Projetos Sociais
A Cresol Central SC/RS confeccionou em 2016 uma cartilha através do projeto “Mulheres da Luta”. O mesmo foi
fruto das atividades voltadas para o Outubro Rosa, mas
com um olhar diferente. Com o olhar de que a saúde da
mulher é mais que combater a doença, mas também é a
problematização do protagonismo e autonomia da mulher
na sociedade. A saúde deve ser compreendida, dessa forma, com um olhar multidimensional a partir dos aspectos
sociais e subjetivos que englobam os processos de saúde.
O projeto teve como objetivos fomentar debates em torno
do protagonismo e da atenção à saúde (autoestima) da
mulher na agricultura familiar, a fim de produzir espaços
de construção coletiva através de processos de formação
e informação; marcar a comemoração do outubro rosa;
criar espaços de debate e informação sobre a qualidade
de vida da mulher; e discutir o papel da mulher agricultora
na sociedade.
Para elaborar a cartilha foram entrevistadas 34 mulheres
que compartilharam as histórias de suas vidas. Histórias
reais, de luta, de superação e/ou de dificuldade. Como por
exemplo, a de Zelinda Carnevalli, enfermeira que optou
em voltar para a agricultura, sendo que após 12 anos de
casada ficou viúva tendo uma filha de sete anos para criar.
A associada da Cresol Xanxerê conta que havia várias melhorias que necessitavam ser feitas na propriedade, tinha
13 financiamentos no banco, uma dívida que girava em torno de R$ 320 mil, sendo que no dia seguinte ao falecimento
do esposo, ela precisava “arrumar” R$ 30 mil. Segundo ela,
várias pessoas a aconselhavam a vender a propriedade,
mas ela decidiu encarar a situação e “tocar”. Foi ao banco,
negociou as dívidas, vendeu dois trato res, foi melhorando
a propriedade e pagando. “Enfrentei muitas dificuldades.
Quando ele faleceu, eu nunca havia entrado no banco, não
sabia dirigir, nada. Só sabia tirar leite, cuidar do chiqueiro e
da casa. Não entendia de negócio, de plantar, mas pensei:
se todo mundo faz, eu faço”, comenta a agricultora. Zelinda
persistiu no campo porque acreditava que era a forma mais
fácil de criar a filha. “Hoje incentivo minha filha a estudar,
mas também para permanecer no campo. Porque aqui
sempre tem o que comer, a vida é melhor no interior e é um
trabalho digno”, comenta a agricultora que ama o que faz.
Outra história de luta apresentada no projeto desenvolvido pela Cresol Central é a da associada da Cresol Seara,
Deumira Tedesco Battistella. Ela conta que estudou até a
8ª série e depois a mãe não a deixou mais estudar porque
o segundo grau era só à noite e não aceitava o fato de
moça estudar à noite. Com 19 anos, desafiou o pai e foi
fazer o segundo grau. “Mesmo contra a vontade dele fiz e
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depois cursei o Magistério. Voltei para casa e lecionei na
comunidade por sete anos. Depois ocorreu a Nucleação
das Escolas, já era casada, tinha uma filha, grávida de outro
e resolvi parar de dar aulas. Até porque por ter visão política
diferente do prefeito na época eles não contratavam. Então
ficamos fora do processo”, relata.

Zelinda Carnevalli

Deumira Tedesco Battistella

Voltou-se então para a agricultura, pois mesmo quando
lecionava mantinha gado de leite, plantação, ajudava o
marido na agricultura. Iniciaram atividade com suínos. Mas
tinha o sonho de trabalhar com mudas.
Deumira comenta que houve um momento que seu marido
não queria mais ficar na propriedade, teve problema de
depressão, queria vender a propriedade e morar na cidade.
“Mas eu nunca aceitei morar na cidade. Aí surgiu a oportunidade dele trabalhar com um caminhão, fazer serviços
terceirizados e ele foi. Eu continuei na agricultura”, conta.
Antes disso, quando ela começou a planejar ter algo dela,
trabalhar com salada ou algo assim, engravidou do terceiro
filho. “Não foi uma gravidez planejada e nasceu o Davi que
é Down, que foi uma surpresa. Foi um desafio. Aceitamos,
mas sabíamos que teríamos um grande trabalho. Não tinha
sequer carteira de motorista, então a primeira coisa que
fiz foi a carteira para poder fazer acompanhamento”, conta

Deumira. Até que o Davi tinha três ou quatro anos ela ficou
praticamente apenas em função do filho. “Quando ele cresceu, começou a ir na aula, investi na atividade de mudas.
Foram muitas dificuldades. A primeira financeira. Quando
a mulher quer fazer uma atividade parece que é mais difícil.
Tive que economizar da venda do leite, ir juntando, para
instalar o viveiro. Foi um processo bem lento”, ressalta.
No dia primeiro de maio de 2014 Deumira começou semear
as primeiras sementes para o viveiro. “Em agosto quando
comecei vender na casa colonial, já tinha alguns fregueses,
a minha filha sofreu um acidente grave, teve traumatismo
craniano, ficou 26 dias no hospital e eu tive que abandonar de novo a minha atividade, porque o meu marido não
podia. O que tinha plantado morreu. Só comecei a semear
novamente em janeiro de 2015”, conta. Após a filha estar
recuperada e ela reiniciar as atividades, ocorreram dois
vendavais que destruíram o viveiro.

Capa e Capítulos
Revista Mulheres da Luta

Mas Deumira nunca desistiu e nunca perdeu a vontade de
recomeçar. “Com todas essas dificuldades aprendi muito.
Eu me desafiei mais pelas circunstâncias. Todas as dificuldades que a gente passa se fortalece, vai rompendo
algumas barreiras que a gente tem, alguns tabus. Quando
eu era jovem só os meninos podiam fazer carteira. O carro
era para homem”, enfatiza. Ela vem de uma família de sete
irmãos, sendo dois homens e cinco mulheres. “E de uma
família assim que a mãe só teve o dinheirinho dela depois
que se aposentou. Senão até ali tudo que queria tinha que
pedir para o pai. Tenho umas coisas assim bem presentes
de como o machismo dominava lá. De que quando a mãe
precisava de uma roupa, desde roupa de cama, toalha, ela
tinha que pedir dinheiro para o pai. E o pai ainda dizia que
não tinha dinheiro. A mãe nunca teve uma conta bancária,
o pai financiava, mas não precisava das assinaturas das
mulheres como hoje precisa. Por causa disso temos uns

grilos, barreiras, a gente tem medo. Eu tenho medos. Como
eu tinha medo de dirigir, só comecei quando me obriguei.
Por um lado, fico feliz de ter aparecido essas dificuldades
porque me desafiei. É nas dificuldades que nos desafiamos”, relata Deumira.
Ela comenta que nunca foi de aceitar muito o que o pai dela
colocava. “Ele ditava regras e eu sempre fui de desafiar,
cutucar, uma personalidade diferente. Diz que toda família
tem a ovelha negra e eu acho que eu era a ovelha negra
né”, destaca entre risos. “Me sentia bem de desafiar, não
ter o mesmo partido político dele. Quando decidi fazer o
segundo grau, não tinha transporte escolar, então fui trabalhar de doméstica na cidade para poder estudar e o meu
pai disse: tu pode ir, mas se não der certo, não pense que
tu vai ganhar que nem as outras. E as outras só ganharam
um enxoval, porque quem tinha vez de ganhar a terra era
só os homens”, lembra.
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LUTA PELA VIDA
Mônica Borba Pôrto, associada da Cresol São João do Sul, em 2015 iniciou
o tratamento de um carcinoma ductal invasivo. “É um tipo de câncer de
mama extremamente agressivo e raro para minha idade. Descobri fazendo
o autoexame de mama, o que foi fundamental. Apesar de que o médico que
eu consultei falou que não era nada, mas bati o pé e disse que eu queria
um ultrassom porque me conhecia e tinha alguma coisa errada ali”, conta
Mônica. Ela procurou na internet, fez exames, batalhou. “Sou muito teimosa
e sempre digo para as minhas amigas que sejam teimosas, porque se não
for teimosa, não enfrentar, você não vai conseguir”, ressalta.
Mônica destaca que o diagnóstico foi complicado. “O câncer é invasivo,
então quanto mais rápido fossemos atrás dos recursos, exames, cirurgia,
maior seria a efetividade do tratamento. Era uma corrida contra o tempo,
porque o câncer estava aqui dentro, sabia que a qualquer momento ele podia se espalhar para outro órgão. Mas graças a Deus não aconteceu. É uma
sensação muito ruim, não tem como explicar”, descreve. “Fiz cirurgia para
retirar o tumor. Depois fiz quimioterapia durante oito meses e há umas três
semanas comecei a fazer radioterapia. A minha luta começou há mais de
um ano”, conta. Mônica fez dois tipos de quimioterapia. A branca, que foram
doze sessões, e depois fez quatro sessões da vermelha que era a cada 21
dias. “As duas tinham efeitos diferentes. A branca tinha um efeito mais de
fadiga, mal-estar, mas depois de dois dias era vida normal. Já a vermelha não,
a vermelha é a pior que tem, essa derrubava mesmo, foi na qual começou a
cair mais o cabelo”, explica.
Nesse processo todo a família, e principalmente o esposo, foram o apoio
de Mônica. “Ele ia comigo nas quimioterapias, cuidava de mim em casa, na
cirurgia, além de cuidar da casa e da propriedade. Quando meus cabelos
começaram a cair foi meu marido quem raspou minha cabeça. Além disso,
meus filhos pequenos também me davam coragem para enfrentar”, comenta.
Agora, tem manutenção por cinco anos com medicação. “Isso tudo mexe
muito com o psicológico: perder o cabelo, a sobrancelha, ficar debilitada, a
quimioterapia engorda muito. Se você deixar o teu psicológico abalar é mais
difícil, mas eu nunca me deixei abalar, claro, tem momentos bem difíceis,
mas minha família estava ali do lado. Tinha dias que eu acordava, levantava
e tinha vontade de voltar para a cama porque eu me sentia horrível e meu
marido sempre me dizia ‘não, você está linda, isso vai passar, tudo passa’. E
foi ali que me deu a força. Foi ele”, destaca.
A opinião de Mônica é que para a mulher ser saudável ela precisa se cuidar,
se amar, se olhar no espelho e não pensar “eu estou gorda”, ou “hoje eu não
estou legal”, é amar o ser mulher. Se amar de verdade. “Defeitos todo mundo
tem, se eu estou um pouquinho mais gordinha, o cabelo não está legal, passei
por tudo que passei e estou viva! Eu sei o que é acordar de manhã e não ter
um fio de cabelo na cabeça, não ter sobrancelha. Mas mesmo assim, colocava
um lenço, um batom, um brinco legal e ia para a quimioterapia. Me gostava
assim”, diz. Para ela o que influencia na saúde da mulher é um conjunto de
coisas: o psicológico, cuidar da alimentação e fazer o que gosta.
Essas são algumas das histórias relatadas no projeto Mulheres da Luta.
Algumas contaram sua luta pela vida (mulheres que enfrentaram ou estão
enfrentando o câncer), outras compartilharam a sua luta pelo espaço de representação social e por melhores condições de vida no meio rural, e outras
ainda, relataram suas histórias de luta pela organização da propriedade e
pelo “ser agricultora”. Mas cada uma com uma história única e ao mesmo
tempo tão parecida com a de muitas mulheres deste mundo.

Mônica Borba Pôrto
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CRESOL REALIZA PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL NA MELHOR IDADE
A Cresol Central SC/RS desenvolve projetos sociais também com idosos. É o caso da Cresol Itatiba do Sul que, em
parceria com a Assistência Social e Secretaria de Educação
do município, realizou o curso de informática para idosos. O
curso faz parte do projeto “Inclusão Digital na Melhor Idade”
que propõe a inclusão do idoso no mundo digital, possibilitando a esse público o acesso à informática, resultando
na contemporaneidade desta geração, sua ressocialização
e aumento da autoestima, influenciando diretamente na
melhoria da qualidade de vida desta faixa da população.
O curso Básico de Informática foi ministrado pelos próprios
colaboradores da Cooperativa, com aproximadamente 20
horas de duração. Uma das “alunas” do curso foi Libera
Consoli de 69 anos. Com muita disposição e carisma ela
relata sobre a alegria de fazer parte da turma. Libera conta
que havia estudado apenas até a 4ª série na época, mas
há sete anos voltou a estudar e concluiu o segundo grau,
“indo todos os dias na aula”, como ela ressalta. Agora teve
a oportunidade de fazer um curso de informática. Segundo
ela, sabia ligar e desligar o computador, mas com o curso
conseguiu aprender, ter noção para poder mexer, entrar na
internet, procurar mensagens, entre outros. “Foi demais.

Muito bom. Mais pessoas deveriam ter essa oportunidade de aprender. Eu se pudesse faria de novo, queria me
aperfeiçoar, porque não sabia nada e não conseguimos
pegar tudo. Mas o pouco que aprendi foi muito bom”, conta
Libera.

Inclusão Digital - Itatiba do Sul/SC

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO É REALIZADO PELA CRESOL CENTRAL SC/RS
A Cresol Central SC/RS em parceria com o Instituto Superior de Filosofia Berthier (Ifibe) está realizando o curso de
Especialização em Cooperativismo de Crédito com Interação Solidária, com o objetivo de qualificar a ação cooperativista de crédito dos agentes do Sistema Cresol preparando
quadros dirigentes através da análise de concepções e
práticas do cooperativismo solidário a fim de avançar no
fortalecimento da missão da Cresol Central SC/RS.
A especialização teve início em julho de 2015, voltada para
diretores, conselheiros e colaboradores do Sistema. Até o
encerramento serão 500 horas aula, sendo 440 horas presenciais e 60 horas semipresenciais. As aulas estão sendo

divididas em oito eixos temáticos, sendo eles “Economia
Política: fundamentos e configurações”, “Cooperativismo
de Crédito”, “Mecanismos Econômico-Financeiros”, “Planejamento e Gestão do Cooperativismo de Crédito”, “Organização do Cooperativismo de Crédito”, “Educação Popular
Cooperativista”, “Temáticas Emergentes” e “Metodologias”.
Os participantes que tiverem aproveitamento e frequência
de pelo menos 75% da carga horária presencial em cada
um dos componentes curriculares, bem como apresentarem e forem aprovados no Trabalho de Conclusão de Curso
serão certificados como Especialista em Cooperativismo
de Crédito Solidário.

Encontro Especialização - Chapecó/SC
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YOGA E DANÇA DE RUA CONTEMPLAM IDOSOS E CRIANÇAS
A Cresol possui uma enorme missão social, não somente
na liberação do crédito para seus associados, mas também, melhorando a qualidade de vida do ser humano, seja
no aspecto físico ou intelectual, estando verdadeiramente
comprometida nas comunidades onde está inserida. Diante
disso, outros dois projetos de cunho social também estão
sendo desenvolvidos em Constantina/RS através da parceria entre Cresol Constantina e Academia Saúde & Movimento. A iniciativa contempla aposentados com a prática
de yoga e crianças carentes com aulas de danças de rua.
O projeto “Acreditar” envolve 20 crianças e adolescentes
carentes para os quais são ministradas aulas de dança
de rua. Através de oficinas, também são trabalhados te-

mas como socialização, criminalidade, drogas, gravidez
precoce, violência doméstica, entre outros. Já o projeto
envolvendo aposentados consiste na realização de yoga
contemplando um grupo de 30 idosos. São dois encontros
semanais, trabalhando a meditação e postura física do
corpo, protegendo a musculatura de forma integral, possibilitando bem-estar aos idosos.
Os projetos pilotos estão sendo realizados por prazo indeterminado, sendo que o objetivo da prática de yoga é de
aumentar a saúde e bem viver aos aposentados proporcionando-lhes uma vida melhor, enquanto o programa envolvendo crianças e adolescentes carentes têm por finalidade
contribuir na formação cultural desse público assistido.

GINCANA INTERESCOLAR TRABALHA COOPERATIVISMO E SOLIDARIEDADE
Despertar nas crianças e adolescentes o interesse no cooperativismo e na solidariedade com o próximo é também
uma das preocupações da Cresol Central SC/RS e suas
cooperativas. Para obter êxito temos o exemplo da Cresol
Jaguaruna que realiza o projeto social “Gincana Cresol”,
envolvendo escolas de Jaguaruna e Sangão. A Gincana
Cresol tem por finalidade também educar, conscientizar e
informar os alunos sobre todos os aspectos que envolve
o desenvolvimento sustentável, cooperativismo, meio ambiente, ação social, agricultura familiar e educação financeira. “O objetivo da Educação Financeira é o de criar uma
mentalidade adequada e saudável em relação ao dinheiro
e isso exige uma perspectiva de longo prazo, muito treino
e persistência. O grande desafio não é educar para hoje,
mas educar para que os resultados possam aparecer no
futuro”, salientam os organizadores.
O tema de 2016 foi “Desenvolvimento Sustentável” e as
provas foram neste sentido. Uma delas, por exemplo, foi
apresentar uma maquete com material reciclável sobre um
dos pilares do Desenvolvimento Sustentável. Também foi
trabalhado a inclusão social, com integração entre os estudantes das escolas com a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais (Apae). Outra atividade ainda, envolveu
o tema Agricultura Familiar e Pesca, em que cada equipe teve que contar a história de um agricultor familiar ou
pescador artesanal sócio da Cresol Jaguaruna e de sua
área de abrangência (Sangão, Tubarão, Laguna, Imbituba,
Paulo Lopes, Garopaba, Criciúma, Morro da Fumaça, Içara),
através de uma redação e com foto.

O grande desafio não é educar para hoje, mas educar
para que os resultados possam aparecer no futuro.

CRESOL TRABALHA A CONSTRUÇÃO DE NOVAS LIDERANÇAS
A Cresol Central SC/RS trabalha formação com os Agentes
Comunitários de Desenvolvimento Cooperativo (ACDC), a
fim de formar associados com sentimento de pertença a
Cresol e lideranças com entendimento no cooperativismo
de crédito solidário. Os ACDC’s são um elo entre a cooperativa e o associado, o objetivo é justamente a aproximação. No entanto, existe a preocupação quanto ao futuro
da cooperativa, pois o quadro social está envelhecendo,
bem como as propriedades rurais estão ficando vazias.
Em virtude disso, a Cresol Quilombo pensou em trabalhar
a formação com crianças e adolescentes de 10 a 15 anos,
com o objetivo de construir futuras lideranças para garantir
o bom andamento da cooperativa.
O projeto recebeu o nome “Desde Cedo Cresol” e está sendo trabalhado com 34 crianças e adolescentes. O público
foi dividido em duas turmas para conciliar o trabalho da
Cresol com o período de aula. Segundo a direção da coope22

rativa “é um projeto importantíssimo para garantir o futuro
da Cresol Quilombo, capacitar e orientar as pessoas desde
cedo para entender o Sistema e estarem preparados para
fazerem parte dos conselhos lá na frente”.

ACDC’s Mirins - Quilombo/SC

CAPRICHANDO A MORADA: PROJETO TEVE ENFOQUE NA SUSTENTABILIDADE

Rosa da Silva Petry - Encostas da Serra Geral/SC

Com o objetivo de contribuir com o melhoramento das
propriedades e consequentemente com a qualidade de
vida dos associados, a Cresol incentiva projetos como o
Caprichando a Morada, realizado pela Cresol Rio Fortuna
e Cresol Encostas da Serra Geral. Em 2016 especialmente
o enfoque foi a sustentabilidade.
A Cresol Rio Fortuna, por exemplo, proporcionou aos associados um crédito diferenciado para investimento e melhoramento da propriedade como aquisição de materiais para
construção de área sombreada para produzir verduras de
qualidade em todo o ciclo de verão, ou aquisição de mudas
de flores, verduras, frutas, britas, mangueiras de jardina-

gens, roçadeiras, regadores, entre outros. Os participantes
do projeto tiveram à sua disposição um técnico agrícola
da própria Cooperativa que auxiliou na podagem de frutas
e controles de pragas, fungos e piolhos pertinentes em
frutas e hortaliças. Na seleção das propriedades foram
avaliados os itens “jardinagem” e “sustentabilidade”. No
quesito jardinagem, foi observado o jardim mais natural,
aproveitamento do recurso da propriedade, diversidade
no jardim, entre outros. Já no quesito sustentabilidade foi
observado a diversidade de produção, cuidados e diversidades no pomar e na horta, produção de alimento familiar,
além de destino e cuidados com o lixo.

Valdir Kutz - Encostas da Serra Geral/SC

Valentim Tenfen - Rio Fortuna/SC

Marileia Bonot - Rio Fortuna/SC
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Sonete C. Mazon - Encostas da Serra Geral/SC

A Cresol Encostas da Serra Geral, por sua vez, premiou as
propriedades mais completas, ou seja, que já possuem
saneamento básico, horta, jardim, pomar, produção de
alimentos para subsistência e aproveitamento de todos
os recursos da propriedade. Além disso, a Cooperativa
organizou em parceria com a Epagri uma oficina a fim
de compartilhar novos conhecimentos e conceitos com
os agricultores. Para isso, foram trabalhadas palestras
com os temas “Melhorando a propriedade com qualidade
de vida”, em que se enfatizou sobre o embelezamento e
diversificação das propriedades; “Saneamento Ecológico”,
demonstrando a importância de uma gestão ambiental
eficiente da propriedade, utilizando racionalmente os recursos naturais e minimizando o desperdício de matérias

primas, insumos e subprodutos; e “Jardins”, na qual foi
abordado sobre influência do jardim na qualidade de vida
das pessoas, estilos de jardim, cores, elementos do jardim,
escolha das espécies, elementos decorativos disponíveis
na propriedade, equipamentos e planejamento de um jardim para sua implantação e manejo.
Com essas iniciativas a Cresol torna-se parte do cotidiano
dos associados, incentivando-os para desenvolvimento
autossustentável da propriedade, melhorando assim, a
qualidade de vida.

Lucas Hemkemeier - Rio Fortuna/SC
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CRESOL ITATIBA DO SUL
DESENVOLVE PROJETO
COMUNIDADE EM COOPERAÇÃO
Objetivo é incentivar a cooperação, resgatando,
por exemplo, a tradição dos “puxirões”

A Cresol Itatiba do Sul e Emater, juntamente com administração municipal, Sutraf e Rádio Cultura, estão desenvolvendo o projeto “Comunidade em Cooperação” que visa o
embelezamento das comunidades. Este projeto tem por
objetivo incentivar a cooperação entre os moradores da
comunidade, resgatando os valores da cooperação, do
antigo gesto de trocar dia de trabalho com o vizinho, dos
puxirões (ou mutirões), além de motivá-los a melhorar a
comunidade em que cada um convive, resultando em mais
qualidade de vida e satisfação.
O projeto teve início em junho de 2016, sendo que no primeiro momento foram reunidas todas as comunidades
ligadas a alguma religião, totalizando 22 comunidades.
Em agosto do mesmo ano iniciaram-se os trabalhos na
primeira comunidade, Derrubadas, e até o momento três
comunidades estão com seus trabalhos concluídos.
Prioritariamente, o propósito do projeto é a construção de
um “pórtico” de identificação da comunidade, mudas de
plantas ornamentais, árvores de sombra, cercas, lixeiras e
demais iniciativas, mesmo que simples, porém com bons
resultados, aonde procura-se aproveitar materiais existentes nas comunidades.

A parceria envolve equipe da Cresol local e Cresol Central
SC/RS, Emater local e regional, administração municipal,
Sutraf e Rádio Cultura. A Cresol repassa R$ 2.000,00 em
produtos por comunidade e acompanha todos os trabalhos;
a Emater auxilia nos trabalhos desde o início; a administração municipal com horas máquinas necessárias. Os
demais são apoiadores.
Conforme o diretor da Cresol e um dos responsáveis pelo
projeto Ilário Teczak, o mesmo está trazendo ótimos resultados. Para as comunidades dando uma boa visibilidade no
entorno com algumas melhorias, bem como a autoestima e
valorização dos moradores e visitantes. Para as entidades
e poder público é a aproximação maior entre a comunidade
e as instituições locais. “ Conseguimos assim ficar ainda
mais próximos das comunidades, pois estamos envolvidos
diretamente nos trabalhos do dia a dia, na execução das tarefas. É muito bom ver as pessoas envolvidas e trabalhando
para manter e melhorar a sua comunidade, conclui Ilário.
O desafio é neste ano de 2017 realizar os trabalhos em
mais nove comunidades, finalizando todas em 2018. No
final do projeto serão premiadas as comunidades que se
destacaram na execução das tarefas.

Comunidade em Cooperação - Itatiba do Sul - RS
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O PUXIRÃO
O professor da Unochapecó, Odilon Poli, escreveu o artigo
“Cultura e modo de vida camponês no Oeste Catarinense”,
publicado nos Cadernos do Ceom em 2002, em que traz
relatos sobre a ajuda mútua, através de mutirão ou “puxirão” e trocas de dias que ocorriam anteriormente a década
de 1970. Essas práticas eram utilizadas nas lavouras ao
invés de complementar os serviços com trabalho assalariado. Essa ajuda mútua entre vizinhos era uma forma de
solidariedade entre as famílias e de fortalecimento dos
laços de sociabilidade, muito mais do que uma necessidade econômica. Através dela também é que se construíam
igrejas, salões, campos de futebol, entre outros espaços
nas comunidades.
Segundo Poli, o mutirão ocorria, geralmente, em casos de
situações excepcionais, como doença ou outro acontecimento incomum, “quando, então, os vizinhos se juntavam
para ajudar a família atingida a executar tarefas que ela
não poderia ‘dar conta’ no momento”. A participação era
espontânea “e a retribuição à ajuda era uma obrigação coletiva, quando a outra família estivesse necessitada”. Outro
caso em que ocorriam mutirões era quando uma família
solicitava ajuda dos vizinhos para concluir rapidamente
uma tarefa de um ciclo agrícola, para que não perdesse a
produção. Um dos entrevistados na pesquisa do professor
relatou que o dono da terra onde era realizado o “puxeron”
preparava o churrasco e a pinga para o almoço e juntava
30 a 40 pessoas que ajudavam na lavoura. Às vezes em
um dia faziam um serviço que a família sozinha levaria um
mês para fazer.

Já a troca de dias era um tipo de ajuda, segundo Poli, em
que a família recorria a ajuda de vizinhos para executar
uma tarefa em que só a força de trabalho familiar não era
suficiente. Em retribuição, quando a outra família estivesse necessitada a que foi ajudada devolvia em um tempo
de trabalho equivalente. O que a difere dos mutirões, é
que a troca de dias era controlada para que a troca fosse
igualitária. No entanto, se o produto do vizinho estivesse
correndo o risco de se perder, toda a vizinhança auxiliava e
não levava em conta as horas que trabalhou. O que reforça
a solidariedade dessas ações.
O camponês às vezes não tinha força de trabalho suficiente
na família e nem mesmo condições de pagar continuamente trabalho assalariado, assim as práticas de ajuda
mútua cobriam essa necessidade. “Com a chegada das
primeiras máquinas, as práticas de solidariedade ainda
se mantinham, como no caso das primeiras trilhadeiras
que, de acordo com um roteiro estabelecido, passavam de
casa em casa trilhando os produtos de todas as famílias”,
destaca Poli. Porém, a situação começou a mudar com o
aprofundamento do processo de modernização da agricultura. Como explica o professor, “a introdução mais intensiva
de máquinas no processo de produção (que aumentavam
a produtividade do trabalho individual) e a necessidade
cada vez maior de contato com o mercado, e da sempre
maior de geração de excedentes, levou o camponês a fechar-se mais em torno dos seus interesses individuais,
concentrando toda a sua energia na produção e na busca
de acumulação. A solidariedade, muitas vezes, deu, então,
lugar à concorrência”.

Comunidade em Cooperação - Itatiba do Sul - RS
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DEMONTRAÇÕES FINANCEIRAS
E
NOTAS EXPLICATIVAS
Cooperativa Central de Crédito Rural com
Interação Solidária - Cresol Central SC/RS
CNPJ: 07.202.627/0001-74
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2016 E DE 2015.
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos
Administradores e Associados da

Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária - Cresol Central SC/RS
Chapecó/SC
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação
Solidária - Cresol Central SC/RS (“Cooperativa Central”), que compreendem o balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cooperativa Central de Crédito
Rural com Interação Solidária - Cresol Central SC/RS em 31 de dezembro de 2016, o desempenho
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil - BACEN.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação à Cooperativa Central, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.

1
Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited

1
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Outros assuntos - Auditoria dos valores correspondentes
O exame das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015,
preparadas originalmente antes dos ajustes de baixa do ativo intangível no balanço patrimonial e
correspondente impacto nas demonstrações das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa, descritos na nota 2, foi conduzido sob a responsabilidade de outros auditores independentes,
que emitiram relatório de auditoria sem modificação com data de 12 de fevereiro de 2016. Como
parte de nosso exame das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2016, examinamos os ajustes nos valores correspondentes em 31 de dezembro de
2015, que em nossa opinião são apropriados e foram corretamente efetuados, em todos os aspectos
relevantes. Não fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos
sobre as demonstrações financeiras da Cooperativa Central referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2015 e, portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração sobre
essas demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições
autorizadas a funcionar pelo BACEN e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Cooperativa Central continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda liquidar a Cooperativa Central ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações.
Os responsáveis pela governança da Cooperativa Central são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria, sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
2
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• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cooperativa Central.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Cooperativa Central. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cooperativa Central a
não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.
Blumenau, 12 de abril de 2017
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC – 2SP015199/F-6

Dario Ramos da Cunha
Contador CRC – 1SP214144/O-1

3

3
31

Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária - Cresol Central
SC/RS
Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
Em milhares de reais
Nota
Ativo
Circulante
Disponibilidades
Aplicações financeiras
Títulos e valores mobiliários
Relações interfinanceiras
Operações de crédito
Outros créditos
Outros Valores e bens
Não circulante
Relações interfinanceiras
Operações de crédito
Outros Valores e bens
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo

.

4
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6
7
8
9
10

9
10
11

31/12/2016

31/12/2015
(Reapresentado)

692.851
52
2.441
411.785
270.142
5.854
2.370
207

598.374
316
10.529
326.127
199.586
4.402
57.232
182

322.911
317.797
141
83
4.161
429
300

352.371
346.202
844
183
4.161
572
409

1.015.762

950.745

Nota

31/12/2016

31/12/2015
(Reapresentado)
562.766
6.087
303.373
194.927
58.379

Passivo
Circulante
Depósitos
Relações interfinanceiras
Obrigações por empréstimos e repasses
Outras obrigações

12
13
14

657.069
44
391.416
248.324
17.285

Não circulante
Obrigações por empréstimos e repasses
Provisão para contingências

13
15

318.175
317.797
378

346.201
346.201
-

40.518
30.581
6.999
3.747
(809)

41.778
29.026
9.821
4.255
(1.324)

1.015.762

950.745

Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Perdas acumuladas
Total do passivo e patrimônio líquido

16

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações financeiras
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5

Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária - Cresol Central
SC/RS
Demonstrações de Sobras ou perdas
2º semestre de 2016 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
Em milhares de reais
Nota

31/12/2016
Exercício

31/12/2015
Exercício

36.017
9.055
2.777
24.185

66.891
17.389
5.382
44.120

55.099
15.861
4.567
34.671

(31.619)
(24.754)
(8.739)
1.874
4.398

(61.871)
(45.360)
(16.749)
238
5.020

(49.220)
(35.829)
(15.373)
1.982
5.879

(1.550)
(3.229)
(2.089)
(133)
(144)
9.136
32
(5.123)
2.848

(3.196)
(6.139)
(4.182)
(175)
(325)
16.597
46
(9.018)
1.824

(4.923)
(5.212)
(3.445)
(193)
(434)
9.812
3.112
(8.563)
956

9
2.857
2.857

(19)
1.805
(774)
1.031

25
981
(465)
516

2º semestre

(Não auditado)
Ingressos da intermediação financeira
Operações de crédito
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários
Ingressos de depósitos intercooperativos
Dispêndios da intermediação financeira
Operações de captação no mercado
Operações de empréstimos e repasses
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Resultado bruto da intermediação financeira
Outros (dispêndios) ingressos operacionais
Dispêndios de pessoal e honorários
Outros dispêndios administrativos
Dispêndios tributários
Ajustes patrimoniais
Ingressos de prestação de serviços
Outros ingressos operacionais
Outros dispêndios operacionais
Resultado operacional
Resultado não operacional
Resultado antes das destinações
Destinações das sobras
Sobras semestre/exercício

17
18

19
20

As notas explicativas da Administração são parte integrantes das demonstrações financeiras.
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Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária - Cresol Central
SC/RS
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
2º Semestre de 2016 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
Em milhares de reais

Reserva
legal

Reservas estatutárias
Fundo garantidor de
solidez cooperativo

28.949

1.186

1.914

14.367

(1.772)

77

-

-

-

-

77

Contribuição ao FGSC

-

-

1.262

-

-

1.262

Amortização utilização FGSC

-

-

1.483

-

-

1.483

Utilização do FGSC

-

-

(1.735)

-

-

(1.735)

Correção utilização FGSC

-

-

(88)

-

-

(88)

FGSC Sicoper

-

-

(133)

-

-

(133)

Aporte de risco Sicoper

-

-

-

(4.546)

-

(4.546)

Destinação sobras 30.04.2014

-

-

-

-

(69)

(69)

Resultado exercício 2015

-

-

-

-

981

981

Destinação reserva legal

-

98

-

-

(98)

-

Destinação Fates

-

-

-

-

(98)

(98)

Destinação rendas FGSC 2015

-

-

268

-

(268)

-

29.026

1.284

2.971

9.821

(1.324)

41.778

1.555

-

-

-

-

1.555

Contribuição ao FGSC

-

-

1.352

-

-

1.352

Amortização utilização FGSC

-

-

1.912

-

-

1.912

Utilização do FGSC

-

-

(3.822)

-

-

(3.822)
(116)

Capital
social
Saldos em 01 de janeiro de 2015
(reapresentado)
Integralização de Capital

Saldo em 31 de dezembro de 2015
Integralização de capital

Reserva
capital

Sobras/ (perdas)
Reapresentado

Total
44.644

Correção utilização FGSC

-

-

(116)

-

-

FGSC Sicoper

-

-

(428)

-

-

(428)

Aporte de risco Sicoper

-

-

-

(2.822)

-

(2.822)

Destinação sobras de 2015

-

-

-

-

(516)

(516)

Resultado exercício 2016

-

-

-

-

1.805

1.805

Destinação reserva legal

-

180

-

-

(180)

-

Destinação Fates

-

-

-

-

(180)

(180)

Destinação rendas FGSC 2016

-

-

298

-

(298)

-

Destinação correção utilização FGSC 2016

-

-

116

-

(116)

-

30.581

1.464

2.283

6.999

(809)

40.518

Saldo em 31 de dezembro de 2016
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Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária - Cresol Central
SC/RS
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido--Continuação
2º Semestre de 2016 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
Em milhares de reais

Capital
social
Saldos em 1º de julho de 2016 – (não auditado)

Reserva
legal

Reservas
estatutárias
Fundo garantidor
de solidez
cooperativo

Sobras/ (perdas)
Reapresentado

Total

30.568

1.284

2.779

7.724

(1.052)

13

-

-

-

-

13

Contribuição ao FGSC

-

-

682

-

-

682

Amortização utilização FGSC

-

-

733

-

-

733

Utilização do FGSC

-

-

(2.260)

-

-

(2.260)

Integralização de Capital

41.302

Correção utilização FGSC

-

-

(64)

-

-

(64)

Aporte de risco Sicoper

-

-

-

(725)

-

(725)

Sobras acumuladas no 2º semestre

-

-

-

-

2.857

2.857

Destinação reserva legal

-

180

-

-

(180)

-

Destinação Fates

-

-

-

-

(180)

(180)

Destinação rendas FGSC 2015

-

-

297

-

(297)

-

Destinação Correção Utilização FGSC 2016

-

-

116

-

(116)

-

30.581

1.464

2.283

6.999

(809)

40.518

Saldo em 31 de dezembro de 2016

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Reserva
capital

Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária - Cresol Central
SC/RS
Demonstrações dos fluxos de caixa
2º Semestre de 2016 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
Em milhares de reais
31/12/2016
2º semestre
(Não auditado) Exercício

31/12/2015
Exercício
Reapresentado

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Juros e comissões

36.019

66.906

57.990

Juros pagos

(8.739)

(16.750)

(15.373)

Provisões para créditos de liquidação duvidosa

1.866

185

1.904

Outros recebimentos

9.176

16.638

10.070

(35.473)

(65.228)

(53.687)

(72.207)

(26.460)

91.113

721

63.025

(13.405)

(12.529)

(102.044)

(1.562)

(60)

(6.044)

(48.702)

Pagamentos de dispêndios para custeio de atividades
(Aumento) redução em ativos operacionais
Recursos de curto prazo
Adiantamentos e antecipações
Outros títulos negociáveis a curto prazo
Aumento (redução) em passivos operacionais
Depósitos de associados
Recursos de curto prazo

82.845

72.320

(24.578)

Recursos de patrimônio liquido

(1.814)

(4.619)

(239)

Caixa líquido das atividades operacionais antes dos impostos

(195)

(2.071)

3.530

Caixa líquido das atividades operacionais

(195)

(2.071)

3.530

(1.991)

Fluxos de caixa das atividades de investimento
-

-

Compra de ativo imobilizado

72

143

(51)

Intangível

48

109

(1.433)

120

252

(3.475)

Aportes de Capital

13

1.555

78

Caixa líquido das atividades de financiamento

13

1.555

78

Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa

(62)

(264)

133

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

114

316

178

52

52

311

Investimentos

Caixa líquido das atividades de investimento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Saldo em 31 de dezembro de 2016

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras .
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Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária - Cresol Central
SC/RS
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
Em milhares de reais

1

Contexto Operacional
A Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária – Cresol Central SC/RS
(“Cooperativa Central”) tem por objetivos a organização em comum de serviços financeiros,
econômicos, creditícios, educativos, habitacionais e assistência técnica aos seus associados.
Pode praticar todas as operações regidas pela legislação do Sistema Cooperativo do Brasil,
Lei n º 5.764/71, Lei nº 4.595/64 que criou o Sistema Financeiro e Resolução nº 4.434/15 do
Conselho Monetário Nacional.
A Cresol Central SC/RS tem área de atuação nas Unidades Federativas de: Santa Catarina,
Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Bahia e Ceará. Autorizada a funcionar
pelo Bacen sob nº PT 0401274708; Registro na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
sob nº 424000119561.

2

Apresentação das demonstrações financeiras
Os valores apresentados na Demonstração Financeira, estão demonstrados em milhares de
reais. As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente
aquelas aplicáveis a entidades cooperativas, a Lei do Cooperativismo nº 5.764/71 e Lei
Complementar nº 130/09 e a Lei do Sistema Financeiro Nacional nº 4.595/64, normas e
instruções do Banco Central do Brasil e apresentadas conforme o Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF.
As demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, são de responsabilidade da
Administração da Cooperativa Central e foram por ela aprovadas em 12 de abril de 2017.

3

Reapresentação dos saldos comparativos
As demonstrações financeiras de 31 de dezembro 2015, apresentadas para fins de comparação,
foram ajustadas e estão sendo reapresentadas, conforme previsto no CPC 23 – Políticas
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.
Visando permitir a adequada análise da posição patrimonial da Cooperativa Central, os valores
abaixo descritos, relativos aqueles apresentados nas demonstrações financeiras do exercício
findo em 31 de dezembro de 2015, estão sendo reapresentados:

10
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Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária - Cresol Central
SC/RS
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras--Continuação
em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
Em milhares de reais

3

Reapresentação dos saldos comparativos--Continuação
a)

Conforme apontado em Ofício 10436/2016 do Bacen, de 30 de maio de 2016, determinada a
baixa do ativo intangível registrado na Cresol Central, relacionado aos desembolsos que
antecederam a implementação do Software Colmeia, no montante de R$ 1.840, restando
assim registrado contabilmente somente na Confederação das Cooperativas Centrais de
Crédito Rural com Interação Solidária – Confesol, em função dos respectivos requisitos de
controle previstos no CPC 04(R1) – Intangível.

b)

Recomposição do saldo de investimento na Confesol, em função de aportes adicionais
efetuados ao longo dos exercícios anteriores, no montante de R$ 1.847, anteriormente
classificados na rubrica de Intangivel.

Balanço Patrimonial

31 de dezembro de 2015
Original
Ajuste
Reapresentado
4.161

Investimento

2.314

1.847

Intangível

4.096

(3.687)

409

952.585

(1.840)

949.971

43.618

(1.840)

41.778

516

(1.840)

(1.324)

952.585

(1.840)

950.745

Sobras ou perdas acumuladas - 31/12/2015

516

(1.840)

(1.324)

Sobras ou perdas acumuladas - 31/12/2014

69

(1.840)

(1.771)

Total do Ativo
Patrimônio Líquido
Sobras ou perdas acumuladas
Total do Passivo e Patrimônio Liquido
Demonstração das Mutação do Patrimônio Liquido

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Recursos de patrimônio liquido
Caixa líquido das atividades operacionais

(3.849)

3.609

(239)

(79)

3.609

3.530

(144)

(1.847)

(1.991)

Intangível

414

1.847

(1.433)

Caixa líquido das atividades de investimento

218

(3.693)

(3.475)

Investimento

Aportes de Capital

-

78

78

Caixa líquido das atividades de financiamento

-

78

78
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Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária - Cresol Central
SC/RS
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras--Continuação
em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
Em milhares de reais

4

Principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações financeiras
estão definidas a seguir:
(a) Apuração das sobras ou perdas
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as
receitas e as despesas devam ser incluídas na apuração do resultado do período em que
ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de
recebimento ou pagamento.
As operações com taxas prefixadas são registradas pelo valor de resgate, e as receitas e
despesas correspondentes ao período futuro são apresentados em conta redutora dos
respectivos ativos e passivos. As receitas e as despesas de natureza financeira são
contabilizadas pelo critério pro rata dia e calculadas com base no modelo exponencial.
De acordo com a Lei n° 5.764/1971, o resultado é segregado e apresentado em atos
cooperativos, aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados ou pelas
cooperativas entre si, para a consecução de seus objetivos sociais e atos não
cooperativos, aqueles que importam em operações com terceiros não associados. No
exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e 2016 a Cooperativa não apresentou
resultados decorrentes de atos não cooperados.
As cooperativas estão sujeitas à tributação pelo Imposto de Renda (IR) e Contribuição
Social (CSLL) quando auferirem resultados positivos em atos não cooperativos. Nesses
casos, a provisão é constituída com base nas alíquotas vigentes, considerando as
adições e exclusões e a compensação de prejuízos fiscais e de base negativa de CSLL
limitados a 32% do lucro tributável.
(b) Caixa e equivalentes de caixa
As disponibilidades incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários de curto prazo de
alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor e prazo contratual igual ou
inferior a 90 dias.
(c) Aplicações interfinanceiras de liquidez
Composta por depósitos interfinanceiros, os saldos são evidenciados acrescidos da
atualização mensal dos valores de acordo com a aplicação da taxa de juros praticada
para cada aplicação.
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Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária - Cresol Central
SC/RS
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras--Continuação
em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
Em milhares de reais

4

Principais práticas contábeis--Continuação
(d) Títulos e valores mobiliários
Refere-se a aplicação em quotas de fundos de renda fixa, as quais são registradas pelo
seu valor justo na data de fechamento, conforme valor de cota divulgadas pelos
respectivos administradores.
(e) Demais instrumentos financeiros
A Cooperativa não possui instrumentos financeiros derivativos em 31 de dezembro de
2016 e de 2015.
(f) Relações interfinanceiras - centralização financeira
Refere-se a recursos das cooperativas singulares centralizados junto à Cresol Central SC
RS, os quais são por ela aplicados, conforme Regulamento Interno aprovado pelo Conselho
de Administração. O objetivo da centralização financeira é garantir, além de segurança e
liquidez, melhor rentabilidade aos recursos e o equilíbrio de curto, médio e longo prazo entre
os direitos e as obrigações. Essas operações são caracterizadas como atos cooperativos
pela Lei n° 5.764/71, que define a política nacional de cooperativismo.
(g) Operações de crédito
As operações prefixadas foram registradas pelo valor futuro, e as operações pós-fixadas,
pelo valor presente, atualizadas pro rata temporis até a data do balanço.
(h) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD)
Constituída em montante julgado suficiente pela administração para cobrir eventuais
perdas na realização de créditos a receber, leva em consideração a análise das
operações em aberto, das garantias existentes e dos riscos específicos apresentados na
carteira, e fundamentada na análise das operações, considerando a conjuntura
econômica, a experiência passada, os riscos específicos e globais das carteiras.
Em conformidade com a Resolução n° 2.682/99 do Conselho Monetário Nacional (CMN),
a Cooperativa classificou as operações de crédito considerando o risco individual de cada
cooperativa. A classificação considerou a qualidade da cooperativa, incluindo aspectos
como: natureza e finalidade da operação, limite de crédito, endividamento geral,
capacidade de geração de resultados, liquidez sobre depósitos, solvência, custo dos
recursos, carteira em risco acima de 30 dias, risco de taxa de juros, conceito da auditoria
e classificação de risco anterior.
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4

Principais práticas contábeis--Continuação
(h) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD)--Continuação
A administração classifica os devedores em nove níveis, sendo "AA" o risco mínimo e "H"
o risco máximo. Adicionalmente, também são considerados os períodos de atraso
estabelecidos pela referida Resolução para atribuição dos níveis de classificação dos
clientes, da seguinte forma:
Período de atraso
A vencer
Até 15 dias
De 15 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 120 dias
De 121 a 150 dias
De 151 a 180 dias
Superior a 180 dias

(i)

Classificação
AA
A
B
C
D
E
F
G
H

Permanente
Os investimentos estão demonstrados ao custo de aquisição.
O imobilizado de uso está demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação do
imobilizado de uso é computada pelo método linear, com base nas taxas anuais que
levam em consideração a vida útil-econômica dos bens. Os percentuais de depreciação
estão abaixo listados:
Natureza
Edificações
Instalações, móveis e utensílios e sistemas de comunicação, segurança e transporte
Sistema de processamento de dados
Veículos

Percentual
4% a.a.
10% a.a.
20% a.a.
20% a.a.

O intangível está demonstrado ao custo de aquisição e é amortizado com base na
vigência dos direitos contratuais, a partir do momento em que começam a gerar os
respectivos benefícios.
(j)

Demais ativos circulantes
Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e
as variações monetárias pro rata dia incorridos, deduzidos das correspondentes provisões
para perdas ou ajuste ao valor de mercado e rendas a apropriar.
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Principais práticas contábeis--Continuação
(k) Redução ao valor recuperável de ativo
O Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução n° 3.566 de 29 de maio de 2008,
determinou a adoção do Pronunciamento Técnico CPC 01, do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, referente ao reconhecimento, mensuração e divulgação de
redução ao valor recuperável de ativos não financeiros. O referido pronunciamento institui
o teste de recuperabilidade de ativos, cujo objetivo é assegurar que os ativos não estejam
registrados contabilmente por um valor superior àquele passível de ser recuperado por
uso ou por venda. Caso existam evidências claras de que ativos estão avaliados por valor
não recuperável no futuro, a entidade deverá imediatamente reconhecer a desvalorização
por meio da constituição de provisão para perdas.
O imobilizado e outros ativos permanentes, são revistos anualmente para se identificar
evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o
caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda,
ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor
recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. A
administração não identificou evidências de perdas não recuperáveis em 31 de dezembro
de 2016.
(l)

Obrigações por empréstimos e repasses
Registradas de acordo com os recursos tomados, sendo atualizados mensalmente de
acordo com os juros incorridos no período e liquidações que possam ter ocorrido.

(m) Provisão para contingencias
Os ativos contingentes não são reconhecidos, exceto quando da existência de evidências
concretas que assegurem a sua realização. Os passivos contingentes são reconhecidos
contabilmente pela Administração da Cooperativa quando, com base na opinião dos
assessores jurídicos e outras análises das matérias, for considerado que há risco de
perda de ações judicial ou administrativa, gerando uma possibilidade de saída de
recursos no futuro para a liquidação dessas ações e, ainda, quando os montantes
envolvidos possam ser mensurados com suficiente segurança. Esse é um julgamento
subjetivo, sujeito às incertezas de uma previsão sobre eventos futuros, mas que leva em
consideração o fundamento jurídico da causa, a viabilidade de produção de provas, a
jurisprudência em questão, a possibilidade de recorrer a instâncias superiores e a
experiência histórica. A Administração da Cooperativa revisa periodicamente a situação
dos passivos contingentes.
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4

Principais práticas contábeis--Continuação
(h) Demais passivos circulantes
Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os
encargos e as variações monetárias em base pro rata dia incorridos, deduzidos das
correspondentes despesas a apropriar.
(i)

Demonstração dos fluxos de caixa
O CPC 03 (R2).20 permite que as entidades divulguem fluxo de caixa oriundo de
atividades operacionais utilizando o método direto ou o método indireto. A informação
sobre fluxos de caixa proporciona aos usuários das demonstrações financeiras uma base
para avaliar a capacidade da entidade para gerar caixa e seus equivalentes e as
necessidades da entidade para utilizar esses fluxos de caixa. O CPC 03 (R2) –
Demonstração dos Fluxos de Caixa define os requisitos para a apresentação da
demonstração dos fluxos de caixa e respectivas divulgações (CPC 26 (R1).111). A
demonstração dos fluxos de caixa decorrentes das atividades operacionais, de
investimento e de financiamento deve ser apresentada da forma que seja mais apropriada
aos negócios da empresa. A classificação por atividade proporciona informações que
permitem aos usuários avaliar o impacto de tais atividades sobre a posição financeira da
entidade e o montante de seu caixa e equivalentes de caixa.

(j)

Imposto de Renda e Contribuição Social
O imposto de renda e a contribuição social são calculados sobre o lucro apurado em
operações consideradas como atos não cooperativos, de acordo com a legislação
tributária, e as alíquotas vigentes para o imposto de renda – 15%, acrescida de adicional
de 10% quando for o caso, e para contribuição social – 17%. A sobra apurada em
operações realizadas com associados é isenta de tributação.

5

Estrutura de gerenciamento de riscos
A Cresol Central SC/RS gerencia os riscos e incertezas dos seus negócios com base em
diretrizes e regulamentações locais.
O principal objetivo da gestão de riscos é a identificação e monitoramento de ameaças a que os
negócios estão sujeitos, principalmente em períodos ou situações desfavoráveis.
Para a administração, gerir riscos é a forma mais eficiente para a manutenção de uma
rentabilidade sustentada e positiva.
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Estrutura de gerenciamento de riscos--Continuação
(a) Risco operacional
A política de gerenciamento de Risco Operacional do Sistema Cresol Central SC/RS está de
acordo com a Resolução 3380/2006 do Banco Central. A estrutura de risco operacional visa
monitorar, revisar, manter e aperfeiçoar as operações para garantir maior segurança aos
associados.
Os riscos operacionais são avaliados de forma agrupada em: Risco de Inadimplência, Risco
de Garantias, Risco de Concentração de Crédito, Risco de Concentração Operacional, Risco
Sistêmico, Risco de Presteza e Confiabilidade, Risco de Equipamentos, Risco de Erro Não
Intencional, Risco de Fraude, Risco de Produtos e Serviços, Risco de Regulamentação,
Risco de Imagem, Risco Tributário e Risco de Contrato.
Cada Cooperativa filiada e a Central possuem ainda em sua estrutura de risco operacional
um diretor responsável e a mensuração do risco encontra-se arquivados na sede das filiadas
à disposição dos interessados.
(b) Risco de mercado
O Risco de Mercado pode ser entendido como risco de perdas em decorrência de oscilações
em variáveis econômicas e financeiras como taxa de juros, taxas de câmbio, preços de
ações e de commodities. O Risco de Mercado pode ainda ser definido como uma medida de
incerteza relacionada aos retornos esperados em decorrência de variações em fatores de
Mercado. Objetivo é evidenciar na Cresol Central SC/RS o nível de exposição ao risco de
mercado. A política de gerenciamento do risco de mercado tem como propósito medir,
monitorar e controlar a exposição de mercado de cada instituição abrangendo fontes
relevantes inerentes aos riscos.
O risco de mercado mede casamento/descasamento entre ativos e passivos, além das
condições que estão expostas as captações, operações de crédito e aplicações financeiras.
Para isso, considera comportamento das taxas pré-fixadas, taxas indexadas, prazos, custo
do dinheiro e perspectivas de mercado, denominada teste de estresse.
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5

Estrutura de gerenciamento de riscos--Continuação
(c) Risco de crédito
O Gerenciamento do Risco de Crédito do Sistema Cresol Central SC/RS está de acordo com
a Resolução 3721/2009 do CMN.
Define-se o risco de crédito como a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao
não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras
nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração
na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens
concedidas na renegociação e aos custos de recuperação.
A política de Gerenciamento de Risco contempla:
1. Limite de exposição de crédito por associado;
2. Risco de grupo;
3. Capacidade de pagamento;
4. Proposta e regra de decisão;
5. Fluxo de caixa;
6. Monitoramento da carteira.
Divulgação da carteira de risco: Os procedimentos de monitoramento da carteira em risco
são calculados mensalmente individualizado por filiada e disponibilizados no Portal interno
do sistema Cresol Central SC/RS para acesso a informação pelas mesmas.
(d) Risco Socioambiental
O desenvolvimento econômico em bases sustentáveis e o apoio a iniciativas de preservação
ambiental e a investimentos de caráter social fazem parte do compromisso da Cresol Central
SC/RS e suas filiadas com as gerações presente e futuras.
A promoção do desenvolvimento sustentável, de forma proativa e em todos os
empreendimentos apoiados, é o objetivo principal da Política Socioambiental da Cresol
Central SC/RS, com foco em uma concepção integrada das dimensões econômica, social,
ambiental e regional.
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5

Estrutura de gerenciamento de riscos--Continuação
(d) Risco Socioambiental--Continuação
A Cresol Central SC/RS entende que investimentos na melhoria do desempenho ambiental e
social de atividades produtivas e de infraestrutura são indutores de desenvolvimento
econômico e social para os municípios de atuação. Por isso, assume ser de fundamental
importância o respeito aos princípios socioambientais na concessão de crédito e mantém o
compromisso de disponibilizar recursos adequados para a promoção de atividades social e
ambientalmente sustentáveis.
A Política Socioambiental define instrumentos e diretrizes que apoiam a Cresol Central
SC/RS no cumprimento de sua Missão – Fortalecer e estimular a interação solidária entre
agricultores e cooperativas através do crédito orientado e da educação financeira com a
construção do conhecimento, visando o desenvolvimento sustentável.
(e) Gestão de capital
Definimos o gerenciamento de capital como o processo contínuo de:
a) Monitoramento e controle do capital mantido pela Cresol Central;
b) Avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a Cresol Central está
sujeita;
c) E ao planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos
estratégicos da Central.

6

Disponibilidades

Caixa
Tesouraria
Bancos - Disponibilidades Central
Bancos - Disponibilidades Recursos Singulares
Total disponibilidades

31/12/2016

31/12/2015

2
4
2
44
52

2
14
290
10
316
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7

Aplicações financeiras
31/12/2016

31/12/2015

2.441
2.441

10.529
10.529

Aplicações financeiras CDI
Total

8

Títulos e valores mobiliários
(a) Composição dos títulos e valores mobiliários:

Títulos de renda fixa
Cotas de fundo de investimento
Total

31/12/2016

31/12/2015

1.340
410.445
411.785

1.419
324.708
326.127

Refere-se a aplicação em cotas de fundos de renda fixa, as quais são registradas pelo seu
valor justo na data de fechamento.
(b) Composição das carteiras dos fundos:

Títulos públicos
Títulos privados
Outros
Total

20
20
48

31/12/2016

31/12/2015

330.958
51.119
29.708
411.785

167.565
121.365
37.197
326.127
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9

Relações interfinanceiras
(a) Composição dos repasses interfinanceiros
Refere-se aos recursos oficiais voltados ao crédito rural. Estão contemplados os programas:
moderagro, procapagro, produsa, procapcred, pronaf, pronamp e psi a uma taxa média de
4,98% a.a. e o maior vencimento em 10/2018. Os recursos estavam assim compostos na
data-base:

Cresol Alfredo Wagner
Cresol Altocredi
Cresol Apiuna
Cresol Aratiba

Cresol Aurea
Cresol Boa Vista

Cresol Campo Novo
Cresol Cerro Largo
Cresol Chapecó
Cresol Concórdia
Cresol Constantina
Cresol Cooperslin
Cresol Coronel Freitas
Cresol Crediseara
Cresol Credi Chapecó
Cresol Curitibanos
Cresol Dionisio Cerqueira
Cresol Dona Emma
Cresol Encostas da Serra Geral
Cresol Erechim
Cresol Formosa do Sul
Cresol Frederico Westphalen
Cresol Frei Rogerio
Cresol Getulio Vargas
Cresol Guaraciaba
Cresol Guarani das Missões
Cresol Humaita
Cresol Ipumirim
Cresol Irineopolis
Cresol Itatiba do Sul
Cresol Jacinto Machado

31/12/2016

31/12/2015

3.540
2.921
15.647
9.327
3.055
2.604
13.103
15.256
84.712
4
5.803
15.320
3.314
11.878
7.707
9.098
18.015
11.570
3.683
3.696
22.095
6.649
6.582
5.698
8.166
1.040
7.482
4.085

4.705
1.086
3.893
13.208
8.017
16.551
4.302
3.359
11.752
12.991
68.854
25
4.404
13.680
219
4.577
10.017
10.209
8.463
22.230
8.886
4.580
4.936
20.049
6.279
8.309
7.165
8.026
1.454
6.438
3.093
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9 Relações interfinanceiras--Continuação
(a) Composição dos repasses interfinanceiros--Continuação

Cresol Jacutinga
Cresol Jaguaruna
Cresol Marcelino Ramos
Cresol Paim Filho
Cresol Pedra Branca
Cresol Pinhalzinho
Cresol Planalto Serra
Cresol Ponte Alta
Cresol Porto Lucena
Cresol Porto Xavier
Cresol Pouso Redondo
Cresol Quarta Colônia
Cresol Quilombo
Cresol Rio Fortuna
Cresol Santa Maria
Cresol Santa Terezinha do Progresso
Cresol Santo Cristo
Cresol São João da Urtiga
Cresol São João do Sul
Cresol São Joaquim
Cresol São Valentim
Cresol Sarandi
Cresol Tangara
Cresol Tenente Portela
Cresol Tiradentes do Sul
Cresol Treze de Maio
Cresol Vitor Meireles
Cresol Witmarsum
Cresol Xanxerê
Cresol Xavantina
(-) Provisão para perdas em repasses interfinanceiros
Total
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31/12/2016

31/12/2015

22.609
6.495
2.695
1.373
15.971
10.342
58.720
702
1.892
10.170
2.011
11.893
5.878
1.939
2.263
9.898
1.431
2.929
3.906
15.411
7.023
3.331
14.856
2.334
2.892
24.834
4.084
7.692
15.948
(2.020)
571.552

10.459
5.160
3.348
1.778
15.750
6.174
37.801
953
2.559
10.230
2.624
10.350
9.416
5.365
2.618
1.355
12.359
1.812
2.243
5.353
14.227
9.020
4.357
18.887
3.182
2.415
18.705
5.245
6.194
15.673
(2.584)
545.788
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9

Relações interfinanceiras--Continuação
(b) Provisões para perdas em repasses interfinanceiros
A provisão para perdas em repasses interfinanceiros é constituída com base no rating de
cada singular, utilizando-se de pesos ponderados sobre indicadores econômicos financeiros
aplicados de forma padronizada para todas as cooperativas singulares filiadas a Cresol
Central SC/RS.
A provisão para perdas em repasses interfinanceiros apresentou a seguinte movimentação
nos exercícios:

Saldo inicial
Constituição no exercício
Reversão no exercício

31/12/2016

31/12/2015

2.584
5.926
(6.490)
2.020

4.488
595
(2.499)
2.584

(c) Centralização SPB Confederação Cresol

Centralização SPB confederação Cresol
Total

31/12/2016

31/12/2015

16.387
16.387

-

O valor refere-se a recursos aplicados na confederação, aplicados a uma remuneração de
98,10% do CDI, sem vencimento, possui característica de aplicação e resgate diário.
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10 Operações de Crédito
(a) Composição operações de créditos – Recursos próprios

Cresol Altocredi
Cresol Araripe
Cresol Bom Conselho
Cresol Cooperslin
Cresol Credi Chapecó
Cresol Itatiba do Sul
Cresol Jacinto Machado
Cresol Jacutinga
Cresol Petrolina
Cresol Quarta Colônia
Cresol Santa Terezinha do Progresso
Cresol Serra Geral
Cresol Sertão Central
Cresol Tabocas do Brejo Velho
Cresol Triunfo Flores
Cresol Vitor Meireles
Provisões para perdas em operações de crédito
Total operações de crédito

31/12/2016

31/12/2015

33
53
394
23
14
201
499
205
223
182
49
4.128
(9)
5.995

20
52
51
621
964
302
311
540
147
50
143
38
2.069
(62)
5.246

31/12/2016

31/12/2015

4.307
1.682
14
6.003

3.634
1.113
560
5.307

(b) Composição da carteira de créditos por níveis de risco
Níveis de risco
Nível AA
Nível A
Nível B
Nível D
Total

A provisão para perdas em operações de crédito apresentou a seguinte movimentação nos
exercícios:
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10 Operações de Crédito--Continuação
(b) Composição da carteira de créditos por níveis de risco--Continuação

Saldo inicial
Constituição no exercício
Reversão no exercício
Total

31/12/2016

31/12/2015

62
134
(187)
9

140
54
(132)
62

Não houve operações renegociadas e recuperadas nos exercícios de 2015 e 2016.

11 Investimentos
31/12/2016

31/12/2015
(Reapresentado)

Participação na Confesol
Participação em outras empresas
Total

4.160
1
4.161

4.160
1
4.161

12 Centralização Financeira
Refere-se aos valores mantidos pelas cooperativas integrantes do sistema Cresol Central SC/RS
para fins de centralização financeira, assim compostos na data-base:

Cresol Quilombo
Cresol Credi Seara
Cresol Dionísio Cerqueira
Cresol Jacutinga
Cresol Aurea
Cresol Constantina
Cresol São Valentim
Cresol encostas da Serra Geral
Cresol Chapecó
Cresol Aratiba

31/12/2016

31/12/2015

13.864
32.360
5.510
11.518
5.234
56.063
12.440
20.056
10.871
23.494

9.213
32.054
4.042
5.026
3.331
40.509
9.871
16.870
6.941
14.745
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12 Centralização Financeira--continuação

Cresol Boa Vista
Cresol Pedra Branca
Cresol Getúlio Vargas
Cresol Formosa do Sul
Cresol Guaraciaba
Cresol Jaguaruna
Cresol Ipumirim
Cresol Concórdia
Cresol Porto Xavier
Cresol Itatiba do Sul
Cresol Planalto Serra
Cresol Vitor Meireles
Cresol Pinhalzinho
Cresol Xanxerê
Cresol Rio Fortuna
Cresol Xavantina
Cresol Coronel Freitas
Cresol Santa Terezinha do Progresso
Cresol Treze de Maio
Cresol São João do Sul
Cresol Jacinto Machado
Cresol Quarta Colônia
Cresol Iliópolis
Cresol Cooperslin
Cresol Credi Chapeco
Cresol Petrolina
Cresol Bom Conselho
Cresol Araripe
Cresol Triunfo Flores
Cresol Oliveira dos Brejinhos
Cresol Serra Geral
Cresol Tabocas do Brejo Velho
Cresol Sertão Central
Total

31/12/2016

31/12/2015

7.176
7.538
8.533
6.330
9.842
6.662
14.472
5.278
2.596
48.040
9.916
7.564
4.414
14.557
25.507
3.011
1.309
9.440
4.307
2.975
103
17
26
99
3
32
69
158
32
391.416

14.872
3.999
9.209
8.246
4.417
4.078
4.473
12.194
3.141
2.156
26.482
6.658
4.570
3.506
11.038
21.045
2.898
1.128
4.134
2.839
1.025
6.372
800
107
1.236
15
18
104
11
303.373

A remuneração média da Centralização Financeira no exercício findo em 31 de dezembro de
2016 foi de 98,80% do CDI, com despesa de R$ 45.360 (R$ 35.829 em 31/12/2015, com taxa de
100,21% do CDI) registrada na rubrica “Operações de captação no mercado “ na Demonstrações
de Sobras ou perdas.
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13 Obrigações por empréstimos e repasses

Banco do Brasil - custeio
BNDES – investimento
BNDES – procapcred
BNDES – custeio pecuário
BNDES – custeio agrícola
Caixa Econômica Federal – custeio
Banco Safra – custeio
Banco Itaú – custeio
Total

31/12/2016

31/12/2015

190
380.099
17.186
44.487
55.899
5.915
2.372
59.973
566.121

7.968
397.065
24.014
17.264
16.146
8.217
10.014
60.439
541.127

O grupo “obrigações por empréstimos e repasses” refere-se a recursos tomados junto as
instituições financeiras citadas acima, com prazos máximos de vencimento entre 06/2017 e
10/2028. As taxas médias variam entre 2% a 8,50% ao ano.

14 Outras obrigações

Sociais e estatutárias
Fiscais
Diversas
Total

31/12/2016

31/12/2015

375
351
16.937
17.663

269
318
57.792
58.379

A rubrica “Diversas” está composta por valores de remuneração pela operacionalização da
carteira de repasse por meio de suas cooperativas filiadas, na forma de comissionamento sobre
programas de custeio e financiamento pelo BNDES.
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15 Provisão para contingências
A Cooperativa é ré em 05 ações de natureza trabalhista, discutidas na esfera judicial, com valor
de causa total de R$ 345 em 31 de dezembro de 2016, classificadas como prováveis. Para 31 de
dezembro de 2016, a Cooperativa possui R$ 122 referente a causas judiciais de probabilidade
possível.
A Cooperativa é ré também em 04 ações de natureza cível, discutidas na esfera judicial, com
valor de causa total de R$ 211 em 31 de dezembro de 2016, classificadas como possível.
Em 31 de dezembro de 2015 não havia causas classificadas como prováveis ou possíveis.

Trabalhistas
Outras contingencias - cíveis
Total

31/12/2016

31/12/2015

357
21
378

-

16 Patrimônio líquido
a

Capital social
Está representado pela participação de 39 cooperativas associadas, atingindo o montante de
R$ 30.581.111,44 (Trinta milhões, quinhentos e oitenta e um mil e cento e onze reais e
quarenta e quatro centavos).

b

Reservas de capital

Outras reservas de capital
Aporte de risco Sicoper
Total

31/12/2016

31/12/2015

23
6.976
6.999

23
9.798
9.821

Aporte de Risco Central Sicoper: valor de capital para fazer frente aos valores de
endividamento das cooperativas que se desfiliaram da Cresol Central.
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16 Patrimônio líquido--Continuação
c

Reservas de lucros

Reserva legal
Fundo Garantidor de Crédito
(-) Utilização recursos FGSC
Fundo Garantidor Sicoper
Total

31/12/2016

31/12/2015

1.465
9.485
(7.203)
3.747

1.284
7.720
(5.177)
428
4.255

Reserva Legal: composta por 10% das sobras do exercício.
Fundo Garantidor de Crédito: fundo composto por recursos depositados pelas cooperativas
singulares, possui regulamentação própria. Seu principal objetivo é garantir a solidez e
estabilidade financeira das cooperativas de crédito filiadas à Cresol Central SC/RS.
Utilização recursos FGSC:
d

Sobras ou perdas acumuladas
31/12/2016

31/12/2015
Reapresentado

Sobras 1° semestre
Sobras 2° semestre
Participações estatutárias nas sobras
Ajustes exercícios anteriores
Total

(1.052)
2.857
(774)
(1.840)
(809)

546
435
(466)
515

17 Dispêndios de pessoal e honorários

Honorários – conselho administrativo e fiscal
Vale alimentação – funcionários
Encargos sociais – funcionários
Proventos – funcionários
Total

31/12/2016

31/12/2015

(917)
(457)
(1.322)
(3.443)
(6.139)

(753)
(357)
(1.203)
(2.899)
(5.212)
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18 Outros dispêndios administrativos

Alugueis
Comunicação
Manutenção e conserto de bens
Material de expediente
Processamento de dados
Promoções e relações publicas
Serviços de terceiros
Serviços técnicos especializados
Transporte
Viagens
Mensalidades Unimed
Mensalidade confederação
Servidor IBM
Outras
Total

31/12/2016

31/12/2015

(100)
(291)
(98)
(112)
(204)
(374)
(843)
(314)
(150)
(231)
(139)
(256)
(296)
(774)
(4.182)

(85)
(264)
(127)
(224)
(5)
(365)
(791)
(21)
(162)
(222)
(103)
(533)
(543)
(3.445)

31/12/2016

31/12/2015

1.161
654
589
11.578
1.239
746
630
16.597

600
136
329
6.816
848
334
749
9.812

19 Ingressos de prestação de serviços

Rateio de custos singulares
Receitas diversas
Remuneração BRDE
Remuneração BNDES
Contribuição FGSC
Remuneração procapcred
Remuneração habitação
Outras
Total

Remuneração BNDES são valores a título de remuneração e delcredere das operações de
empréstimos e repasses junto ao BNDES.

30

30
58

Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária - Cresol Central
SC/RS
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras--Continuação
em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
Em milhares de reais

20 Outros dispêndios operacionais

Dispêndios remuneração BNDES
Dispêndios remuneração gestor de redes
Dispêndios remuneração PSH
Despesas habitação
Outras
Total

31/12/2016

31/12/2015

(7.760)
(1.258)
(9.018)

(6.085)
(207)
(213)
(328)
(1.730)
(8.563)

21 Transações com partes relacionadas
As despesas da Cresol Central SC/RS são rateadas mensalmente para as cooperativas a ela
filiadas de acordo com os critérios abaixo:
I – Fixo: 40% (quarenta por cento) do orçamento mensal de gastos da Cresol Central SC/RS,
divididos em partes iguais entre as cooperativas filiadas;
II – Variável: 60% (sessenta por cento) do orçamento mensal de gastos da Cresol Central SC/RS,
divididos da seguinte forma:
a) 15% (quinze por cento) proporcionalmente aos ativos contábeis de cada cooperativa;
b) 15% (quinze por cento) proporcionalmente ao número de sócios de cada cooperativa;
c) 15% (quinze por cento) proporcionalmente aos depósitos de cada cooperativa;
d) 15% (quinze por cento) proporcionalmente ao PR de cada cooperativa;
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016 o valor de despesas rateadas com as cooperativas
singulares foi de R$ 1.161 (R$ 600 em 31/12/2015), alocadas no grupo "Ingressos de prestação
de serviços" na demonstração de sobras ou perdas (Nota 19).
A remuneração do pessoal chave da administração está abaixo demonstrada:

Honorários – conselho administrativo e fiscal
Total

31/12/2016

31/12/2015

(917)
(917)

(753)
(753)

Adicionalmente, são os seguintes saldos com as partes relacionadas (cooperativas filiadas):
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21 Transações com partes relacionadas--Continuação

Ativo (Passivo)
Centralização Financeira (Nota 12)
Operações de crédito (Nota 10)
Relações interfinanceiras (Nota 9)

31/12/2016

31/12/2015

(391.417)
5.995
571.552

(498.300)
5.246
545.788

(44.120)
676

(34.672)
626

Receita (Despesa)
Operações de captação no mercado
Receitas com operações de crédito

22 Coobrigações em garantias prestadas
As garantias prestadas pela Cresol Central sob a forma de aval, fiança ou outras coobrigações
estão assim compostas:

Avais e garantias investimento BRDE
TOTAL

ELIANE JANDIRA BETTO
Contadora - CRC/SC - 037163/O-6
CPF: 035.330.459-00

31/12/2016

31/12/2015

9.294
9.294

9.787
9.787

ELIAS JOSÉ DE SOUZA
Diretor Responsável Pela Área Contábil
CPF: 795.393.359-49

RUDEMAR CASAGRANDE
Diretor Presidente
CPF: 563.287.619-53
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DEMONSTRATIVO
CONSOLIDADO

61

Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária - CRESOL CENTRAL SC/RS
Endereço: Rua Esparta, 46, CEP: 89.805-025 - Chapeco - SC
CNPJ: 07.202.627/0001-74
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADO EM 31/12/2016
CRESOL CENTRAL CONSOLIDADO
I - BALANÇO PATRIMONIAL
CÓD.

Eliminações
833.984,37
43,72
2.441,37
2.441,37

Consolidado
922.658,97
1.911,21
-

121
131

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Carteira Própria

452.426,85
452.426,85

372.587,52
372.587,52

79.839,32
79.839,32

141
142
147
149

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar
Créditos Vinculados
Repasses Interfinanceiros
Centralização Financeira - Cooperativas

980.581,06
1.077,04
133,04
571.551,78
407.819,20

452.917,20
452.917,20
-

527.663,86
1.077,04
133,04
118.634,58
407.819,20

161
169

OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito
(Provisão para Oper. de Crédito de Liq. Duvidosa)

296.889,45
343.306,29
(46.416,84)

181
183
187
189

OUTROS CRÉDITOS
Avais e Fianças Honrados
Rendas a Receber
Diversos
(Provisão para Outros Créditos de Liq. Duvidosa)

15.014,35
812,03
7.255,86
9.290,84
(2.344,38)

110

161

OUTROS VALORES E BENS
Outros Valores e Bens
(Provisões para Desvalorizações)
Despesas Antecipadas
ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Operações de Empréstimos

315

INVESTIMENTOS
Participações em Coligadas e Controladas
Outros Investimentos

323
324
329

IMOBILIZADO DE USO
Imóveis de Uso
Outras Imobilizações de Uso
(Depreciações Acumuladas)

351
359

INTANGÍVEL
Ativos Intangíveis
(Amortização Acumulada)

194
197
199

TOTAL DO ATIVO

5.994,54
6.003,10
(8,55)
-

7.335,33
9.393,76
(2.527,16)
468,73
509.324,04
456.217,34
456.217,34

30.581,11
-

36.617,07
36.617,07
36.617,07

30.581,11
30.581,11
30.581,11

16.176,11
7.251,43
21.071,66
(12.146,98)

-

313,52
619,43
(305,91)

-

2.265.967,39

15.014,35
812,03
7.255,86
9.290,84
(2.344,38)
7.335,33
9.393,76
(2.527,16)
468,73
478.742,93
456.217,34
456.217,34
6.035,96
6.035,96
6.035,96
-

864.565,48

313,52
619,43
(305,91)
1.401.401,91

472

OBRIG. POR REPASSES PAÍS - INSTIT. OFICIAIS
Outras Instituições

242.502,68
242.502,68

-

242.502,68
242.502,68

491
493
494
503

OUTRAS OBRIGAÇÕES
Cobrança Arrecadação de Tributos e Assemelhados
Sociais e Estatutárias
Fiscais e Previdenciárias
Diversas

27.959,85
67,26
2.636,75
1.199,99
24.055,86

686,97
686,97

27.272,88
67,26
2.636,75
1.199,99
23.368,88

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Repasses Interfinanceiros

323.650,45
323.650,45

-

323.650,45
323.650,45

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital
De Domiciliados no País
Reservas de Capital
Reservas de Lucros
Sobras ou Perdas Acumuladas

230.141,01
186.383,56
186.383,56
7.342,29
23.743,59
12.671,57

29.246,95
30.581,11
30.581,11
(1.334,16)

200.850,60
155.802,45
155.802,45
7.342,29
23.743,59
13.962,27

TOTAL DO PASSIVO

2.265.967,39

864.565,48

1.401.358,45

441
443
445
451

605
613
615
617

Eliminações
835.318,52
43,72
43,72
828.584,73
453.555,83
375.028,90
6.003,10
6.003,10

16.176,11
7.251,43
21.071,66
(12.146,98)

462

411
414

Aglutinado
1.712.175,92
589.104,40
60.519,32
528.585,08
845.894,14
239,72
454.237,98
391.416,44
711,75
711,75
6.003,10
6.003,10

290.894,90
337.303,19
(46.408,29)

DISCRIMINAÇÃO DOS VERBETES
PASSIVO CIRCULANTE
DEPÓSITOS
Depósitos à Vista
Depósitos a Prazo
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar
Repasses Interfinanceiros
Centralização Financeira - Cooperativas
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
Recursos em Trânsito de Terceiros
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO
Empréstimos no País - Outras Instituições

CÓD.

62

(em R$ mil)
Aglutinado
1.756.643,34
1.954,93
2.441,37
2.441,37

DISCRIMINAÇÃO DOS VERBETES
ATIVO CIRCULANTE
Disponibilidades
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
Aplicações no Mercado Aberto

Consolidado
876.857,40
589.060,68
60.475,60
528.585,08
17.309,41
239,72
682,15
16.387,55
711,75
711,75
(0,00)
(0,00)

II - DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS E PERDAS
CÓDIGO

DISCRIMINAÇÃO

(em R$ mil)
Aglutinado

Eliminações

Consolidado

10
711
715

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
- Operações de Credito
- Resultado de Oper. Com Tít. e Valores Mobiliários
- Ingressos de Depósitos Intercooperativos

222.469,54
124.467,33
53.608,18
44.394,02

60.832,20
16.711,74
44.120,46
-

161.637,33
107.755,59
9.487,72
44.394,02

15
812
814
820

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
- Operações de Captação no Mercado
- Operações de Empréstimos e Repasses
- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

(104.118,27)
(57.276,51)
(30.763,61)
(16.078,15)

(16.711,74)
(16.711,74)
-

(87.406,53)
(57.276,51)
(14.051,86)
(16.078,15)

20

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (10 - 15)

118.351,27

44.120,46

74.230,81

50
721
722
822
824
826
725
832

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
- Receitas de Prestação de Serviços
- Rendas de Tarifas Bancárias
- Despesas de Pessoal
- Outras Despesas Administrativas
- Despesas Tributárias
- Outras Receitas Operacionais
- Outras Despesas Operacionais

(103.425,45)
32.892,30
1.775,26
(27.831,55)
(42.434,79)
(434,15)
268,26
(67.660,77)

(44.120,46)
8.999,07
(53.119,53)

(59.304,99)
23.893,23
1.775,26
(27.831,55)
(42.434,79)
(434,15)
268,26
(14.541,24)

60

RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)

14.925,82

-

14.925,82

65

RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)
- Receitas não Operacionais
- Despesas não Operacionais

169,63
5.353,11
(5.183,48)

-

169,63
5.353,11
(5.183,48)

75

RESULTADO ANTES DESTINACOES(60 + 65)

15.095,44

-

15.095,44

80
890
891

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
- Provisão para Imposto de Renda
- Provisão para Contribuição Social

(201,34)
(94,38)
(106,97)

-

(201,34)
(94,38)
(106,97)

85

PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)

-

-

90

SOBRAS/PERDAS (75 - 80 - 85)

14.894,10

-

14.894,10
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III - NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
NOTA 01 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
a) Os valores apresentados estão demonstrados em Milhares de Reais (R$1.000,00).
NOTA 02 – MÉTODO DE CONSOLIDAÇÃO
a) As demonstrações apresentam o Aglutinado (Somatório de todas as contas contábeis das Cooperativas Singulares Filiadas mais da Cresol
Central). Eliminações (saldos das contas que possuem laçamentos entre central e filiadas, recursos de centralização financeira, operações de
repasses, remunerações e outros). Consolidado (Saldo absoluto das contas contábeis (Aglutinado menos eliminações)). (Res. 3.669/2013)
NOTA 03 – COMPOSIÇÃO DA LIQUIDEZ
Direcionamento dos recursos em caixa, depósitos bancários, títulos de renda fixa, fundos de liquidez diária e centralização financeira. Os
recursos da centralização são geridos pela Cresol Central e aplicados em fundos de investimento junto a instituições financeiras.
(em R$ mil)
COSIF
Abertura detalhada
Saldo em 31/12/2016
11100009 Recursos em caxia
972,02
939,18
11200002 Depósitos Bancários C/C
12000005 Aplicação Interfiinanceira (poupança)
0,00
13110004 CDB, Ouro Cap Banco do Brasil
5.705,91
13115009 Fundo Investimento
74.133,42
14500008 Centralização financeira (Recursos aplicados em fundos de investimento)
407.819,20
TOTAL LIQUIDEZ
489.569,73
NOTA 04 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Apresentação das demonstrações contábeis:
As demonstrações contábeis são elaboradas de acordo com a legislação societária brasileira, considerando a Lei 5.764/71 e subsidiaria a Lei
6.404/76 e normas do BACEN.
b) Ativo Circulante e Realizável a longo prazo:
Estão demonstrados pelos valores de realização, incluídos quando aplicáveis, os rendimentos e as variações monetárias auferidas até a data
do fechamento.
c) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
As provisões respeitam critério de classificação de risco e vencimentos, conforme resolução 2.682/99.
Níveis
% de Provisão
0,00%
AA*
0,50%
A
1,00%
B
3,00%
C
10,00%
D
30,00%
E
50,00%
F
70,00%
G
100,00%
H
TOTAL
*O Nível de Risco AA somente é útilizado para a classificação das filiadas perante a Cresol Central
Obs 1: Nenhum cooperado das cooperativas filiadas tem nível de classificação de risco inferior ao nível "A", ou seja, no momento da liberação
já é reconhecido no mínimo 0,50% de provisão, de acordo com a classificação de risco.
NOTA 05 – CAPITAL SOCIAL
O Capital Social está representado pela participação dos associados nas cooperativas filiadas a Cresol Central mais saldo de capital
integralizado pelas cooperativas singulares na Cresol Central menos as liminações.
NOTA 06 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO CIRCULANTE E LONGO PRAZO
(em R$ mil)
a) Ativo - A carteira consolidada esta repersentada nas contas do Ativo em Relações Interfinanceiras (Código 147 - Repasses Interfinanceiro)
e em Operações de Crédito (Código 161 - Operações de Crédito)
b) Passivo - A carteira consolidada esta representada nas contas do Passivo em Relações Interfinanceiras (Código 443 -Repasses
Interfinanceiros) e em Obrig. por Repasses País - Instit. Oficiais (Código 471 - Outras instituições)
Circulante
Valor Consolidado
Operações de Crédito
460.262,91
Emprestimos, Financiamentos e Titulos Descontados*
197.136,12
Financiamentos Rurais e Agroindustriais**
233.084,12
Financiamentos Rurais e Agroindustriais - Carteira Sicoper***
30.042,67
Longo Prazo
Valor Consolidado
Operações de Crédito
456.217,34
Emprestimos, Financiamentos e Titulos Descontados*
132.566,89
Financiamentos Rurais e Agroindustriais**
234.364,08
Financiamentos Rurais e Agroindustriais - Carteira Sicoper***
89.286,37
*Empréstimos com recursos próprios das cooperativas
**Emprestimos repassados. A sua totalidade é aplicadas em Crédito RURAL
***Carteira das cooperativas que se desfiliaram do sistema Cresol Central passando a fazer parte da Central Sicoper
NOTA 07 – RESULTADOS
a) Os resultados consolidados apresentados, representam os valores antes das destinações (participações estatutárias), para fates e fundos
de reserva.
Chapecó, SC - 31/12/2016

RUDEMAR CASAGRANDE
Diretor Presidente
CPF: 563.287.619-53
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos
Diretores, Conselheiros e associados da
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA - CRESOL CENTRAL SC/RS
Chapecó - SC
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas das COOPERATIVAS SINGULARES filiadas a COOPERATIVA
CENTRAL DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA - CRESOL CENTRAL SC/RS, que compreendem o balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2016, e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas, para o exercício findo naquela data, bem como
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individuais e consolidadas das COOPERATIVAS SINGULARES filiadas
a COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA - CRESOL CENTRAL SC/RS em 31 de dezembro
de 2016, o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação às Cooperativas filiadas à CRESOL CENTRAL SC/RS, de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros Assuntos
Em 31/12/2016 a CRESOL CENTRAL SC/RS possuía 39 (trinta e nove) cooperativas filiadas.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração da CRESOL CENTRAL SC/RS e suas filiadas são responsáveis por essas outras informações que compreendem
o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma
de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e apurar
se existe inconsistência relevante com as demonstrações contábeis ou, com base no conhecimento obtido na auditoria, aparenta
estar distorcido de forma relevante, e comunicar estes fatos em nosso relatório. Nenhuma informação adicional ao conjunto das
demonstrações contábeis foram submetidas a nossa apreciação para fins de manifestação.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração da CRESOL CENTRAL SC/RS e suas filiadas são responsáveis pela elaboração de demonstrações contábeis de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Cooperativa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Cooperativa ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança das Cooperativas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
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Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da CRESOL
CENTRAL SC/RS e suas filiadas.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional das cooperativas. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar as Cooperativas a não mais
se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de
negócio das filiadas para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela
direção, supervisão e desempenho da auditoria das cooperativas filiadas e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos.

Chapecó, 03 de abril de 2017

LINEAR AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRCSC 4159/O-6

JOÃO CARLOS SUBACZ
Contador CRCSC 18.585/O-2
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