BOLETIM INFORMATIVO DA
COOPERATIVA DE CRÉDITO
As cooperativas de crédito são uma ótima alternativa para os
pescadores artesanais e agricultores familiares se organizarem e
conseguirem financiamento para sua produção.
O
projeto
“Promoção
do
Cooperativismo de Crédito junto a
Pescadores e Aquicultores Familiares”
pretende melhorar a vida financeira, a
cooperação e o desenvolvimento
territorial da regiões litorâneas de Santa
Catarina. Coordenado pela UFSC,
Escritório Local da Epagri e Prefeitura,
desde março de 2010 o projeto vêm
mobilizando pescadores artesanais,
agricultores familiares, autoridades,
técnicos e lideranças visando a criação
de uma cooperativa de crédito solidária
na região de Garopaba.

Reunião comunitária em Garopaba. Para explicar
as vantagens e obrigações de uma cooperativa
foram realizadas dezenas de eventos.

O projeto foi realizado em etapas. A
primeira consistiu num esforço de
sensibilização para a difusão da ideia
(mutirão de cartilhas, reuniões
comunitárias, etc.) e a constituição do
Grupo
Organizador
(Comissão
Provisória). A segunda etapa
procurou aprofundar a mobilização
social por meio de oficinas e visitas a
cooperativas
de
crédito
em
funcionamento.

Capa da Cartilha do Cooperativismo de Crédito
Rural para Pescadores Artesanais e Agricultores
Familiares.

A terceira e última etapa do projeto
consiste em apoiar a inauguração da
sede da Cooperativa e reforçar o
divulgação nas comunidades do
território que serão atendidas. O
objetivo agora é esclarecer um pouco
mais sobre os benefícios de ser
cooperado e como a cooperativa pode
ajudar no desenvolvimento da região.
Mutirão de distribuição de cartilhas nas
comunidades.

A COOPERATIVA DE CRÉDITO VAI ABRIR SUAS
PORTAS!
Por meio da gestão democrática e participativa, próxima dos associados, a
COOPERATIVA torna-se um “banco de desenvolvimento territorial”.

Após dois anos de preparação vai ser
instalado em Garopaba um Posto de
Atendimento Cooperativo (PAC)
da Cresol. A decisão foi tomada pelo
Grupo Organizador da Cooperativa
em
parceria
com
pescadores,
agricultores,
autoridades
locais,
assessores da UFSC e direção da Cresol
Baser. O PAC é o primeiro passo para
se constituir uma cooperativa de
crédito.

que conhecem a realidade e podem
melhor atender as necessidades dos
associados. Assim, todos os envolvidos
podem ajudar nas decisões e apoiar o
crescimento do PAC.

Na prática, o PAC vai disponibilizar
para os associados (pessoas físicas e
jurídicas) uma agência completa, com
produtos e serviços financeiros que
atendam suas necessidades.
O sucesso da cooperativa depende da participação
dos associados e do apoio dos diversos segmentos
da sociedade.

Vantagens do cooperativismo:

O PAC oferece crédito para financiar a produção, a
comercialização e as necessidades das famílias.

Membros do Grupo Organizador e
técnicos vão participar da Diretoria da
Cresol Imaruí, ao qual o PAC está
vinculado. Para administrar o PAC já
estão sendo treinadas pessoas da região

As cooperativas de crédito facilitam o
acesso ao crédito, podem trabalhar
com empréstimos de pequeno valor e
cobram menos tarifas. Isso é possível
porque seu custo de funcionamento é
menor e a organização não visa
lucro.

Ao depositar suas economias na
Cooperativa de Crédito os associados
ganham mais dividendos e investem
seus recursos no desenvolvimento da
região.

