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Porta Giratória
A Credivale
concluiu a instalação
de portas giratórias
com sensores de
segurança em
todos os postos de
atendimentos

otícias

BC ﬁnaliza
análise de
livre admissão

Vereador
elogia jornal
em Bataguassu

Obra da sede tem ritmo acelerado

O vereador Edson
Spinola
Barbosa
proferiu
discurso
na Câmara de Bataguassu exaltando
a matéria divulgada
na edição de Maio do
“Jornal da Credivale”, que enfoca o município.

A diretoria acredita
que até o ﬁm deste
ano a Credivale já
esteja operando pelo
sistema que autoriza
a Livre de Admissão
de Associados, que a
permitirá atuar em outras
regiões e em todos os
segmentos da economia.
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Bataguassu-M s

Município do Peixe se
transforma em Zona Franca
i mplantação de Zona de Processamento de exportação (ZPe)
vai impulsionar economia das regiões sul do Mato Grosso do Sul
e oeste do estado de São Paulo, área de atuação da Credivale

Senado quer
mudanças
em Código
Luta de todos
O megaleilão do
Agronegócio, em
prol do Hospital do
Câncer de Prudente,
será no dia 11 de
dezembro e tem o
apoio dos associados
da Credivale

O

s diretores Newton
Durães
Teixeira
(alto), Nelson Coletto Correa e Jacob Tosello
Júnior têm acompanhado a
obra da nova sede da Credivale, em contrução na avenida Washington Luiz, em
Presidente Prudente. A área
subterrânea, destinada às garagens, está praticamente concluída,
com a retira de mais de 400 caminhões (2 mil m3) de terra.

O novo Código
Florestal, em análise
no Senado, poderá
sofrer algumas
alterações no texto
aprovado pela Câmara
Federal. Cientistas
brasileiros elencaram
dez pontos com
sugestões para que
senadores façam as
mudanças

CRESCIMENTO DA CREDIVALE NOS ÚLTIMOS QUATRO ANOS
EMPRÉSTIMOS
AOS ASSOCIADOS
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PRESIDENTE VENCESLAU

A FORÇA da

FÉ

O pecuarista e associado da Credivale,
CLÓVIS LUQUEZI MORÉ, premiado criador
de gado Nelore, conta como está vencendo
o câncer que o acometeu há um ano
Clóvis Luquezi Moré, 64 anos, revelou-se um
vencedor no antagonismo da vida. De origem humilde,
ﬁlho de caminhoneiro, é um dos principais criadores de
gado de elite, da raça nelore, de Presidente Venceslau.
Foi também vitorioso na carreira que adotou desde os 14
anos, como jornalista e radialista. Hoje, depois de 50 anos
de caminhos tortuosos e vitoriosos, ele despende suas
forças em uma luta desigual, que começa a vencer contra
o câncer no intestino delgado, doença que descobriu
há quase um ano. A luta pela vida é amparada na fé
inabalável como devoto de São Judas Tadeu, santo
cristão. “No início, ﬁquei preocupado pois os médicos não
queriam me operar diante de um diagnóstico desfavorável.
A cirurgia foi feita no Hospital A.C.Camargo, em
São Paulo, considerado referência no país em
pesquisas sobre a doença”, disse Moré.

Credivale chegou há 4 anos no município e triplica espaço em PAC para atender seus clientes
Informativo/Credivale

4
A FORÇA DA FÉ

O

pecuarista conta que oito dias
após a cirurgia foi acometido
de um AVC (acidente vascular
cerebral) quando se restabelecia em
sua casa, em Presidente Venceslau.
“Eu tinha uma enxaqueca, achava que
era herança da proﬁssão de jornalista
e não imaginava essa possibilidade de
ter um derrame”, aﬁrmou.
Do AVC não resultou sequelas,
devido à rapidez de atendimento médico em Venceslau e em Presidente
Prudente para onde ele foi transferido. Mas, Moré credita esse milagre à
sua fé. “Recém-operado, fragilizado,
quando senti o problema me agarrei
à imagem de São Judas, existente na
sala de casa, e algo muito forte percorreu o meu
corpo”, lembra.
Clóvis Moré diz que
já venceu mais de 50%
do câncer. “Estou em
franca recuperação e isso
foi possível graças a um
remédio importado, atualmente em teste em todo
mundo, que praticamente
já liquidou o tumor maligno que originou a doença”, diz.
Quando adolescente, aos 14 anos,
Clóvis foi levado pelo pai à Rádio Presidente Venceslau. “Comecei como tarefeiro. Gostava de ouvir e imitar locutores esportivos e aos 15 anos transmiti
a minha primeira partida de futebol, do
Corintinha da cidade”.
Chegou à gerência da emissora
com 25 anos. Juntou-se aos irmãos
Toninho Moré e Armando Moré e por
mais de três décadas trabalhou ao lado

“

“

Agarrei-me à
imagem de
São Judas Tadeu
e algo muito
forte percorreu
o meu corpo

deles, tendo em 1981 fundado com
Toninho a Rádio Jovem Som FM.
De família de radialistas, Clóvis se
orgulha de ter iniciado na proﬁssão o
sobrinho Ivan, hoje repórter esportivo
da Globo e eventual substituto de Tiago Leifert na apresentação do programa Globo Esportes, edição São Paulo.
Clóvis Moré ainda guarda em sua
casa uma parafernália moderna que
comprou para editar programas radiofônicos e televisionados. A doença
tirou-o da bancada, embora no ano
passado já tivesse doado boa parte do
equipamento a um amigo. “Quando
posso, ainda faço alguma coisa, sem
pensar em remuneração, pois a proﬁssão de jornalista e radialista foi a razão
da minha vida,
fruto de so-

Jornalista e
radialista, Moré
foi o professor
do sobrinho
Ivan, da Globo

Clóvis Moré e a imagem de
São Judas Tadeu, em sua casa

nhos de criança”, disse.
O pecuarista é casado com a professora Maria Luiza Scarcelli. “Meu
anjo da guarda”, diz. O casal teve três
ﬁlhas, duas advogadas e uma mestra
em Letras, que lhes deu cinco netos.
O cooperativismo entrou na vida
de Clóvis Moré no início da década de
70, quando ele comprou um sítio de
12 alqueires em Presidente Venceslau
e iniciou uma pequena produção de
leite. Associou-se à Cooperativa de
Leite do Vale do Paranapanema até
o dia em que trocou as vacas leiteiras
por gado nelore, de elite. “Ao parar de
tirar leite, me afastei da Cooperativa
e retornei, agora, na Cooperativa de
Crédito Rural Vale do Paranapanema (Credivale), a convite de amigos,
como José Luiz Uberlander, o gerente
Antenor Borian e o funcionário Orfeu
Ramos”, disse.

O jornalista mantém equipamentos
para trabalho voluntário na área
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Na criação de gado,

Vitórias
se acumularam
C

lóvis Moré transformou ao
longo dos anos o pequeno
sítio de 12 alqueires em
uma fazenda de 500 alqueires, na
qual passou a se dedicar à criação
de gado nelore puro de origem
(P.O.). “Tudo começou com o incentivo que foi me foi dado pelo
médico Osvaldo Murad, um dos
maiores criadores de Venceslau.
Ele me presenteou, em 1975, com
o touro ‘Crismo’, que participou
da Feira da cidade daquele ano,
a Faive’’. A partir daí, Clóvis se
transformou em um vencedor na
pecuária. Coleciona os principais
prêmios de gado de elite conquistados em campeonatos de zebuínos. Na capital do zebu, Uberaba
(MG), os animais de Moré venceram 22 campeonatos e dois deles
obtiveram o galardão máximo de
grande campeão.
Ele diz que o grande impulso
para fazer os campeões foi dado
quando arrematou o plantel de Olga
Ellis. “Eu sempre acreditei nas coisas que ﬁz e ousei”, disse Moré ao
acrescentar que, por conta disso,
comprou no ano passado 200 vacas
P.O. e que devido à doença achou
que poderia ter problemas no pagamento. “Não quis vender nenhum
animal do meu plantel e recorri à

Clóvis,
na fazenda;
com parte
dos troféus e
a entrada da
propriedade
rural, na
rodovia
Raposo
Tavares

Credivale. Nesse momento difícil, a diretoria foi solidária,
me ajudou, emprestou dinheiro
para pagar as vacas adquiridas”,
disse. Mesmo em convalescença, Clóvis Moré, sempre que
pode, dá uma passada no Posto
de Atendimento da Credivale,
para um bate papo e um cafezinho. “Sou muito bem atendido pelos funcionários, por isso
gosto de dar uma passada por
lá”, aﬁrmou.

EXPEDIENTE
Cooperativa de Crédito Rural Vale do Paranapanema - CREDIVALE
Rua: Reverendo Coriolano, 2004 - Fone: (18) 3902-3800 - email: credivale@credivale.org.br / www.credivale.org.br
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nova andradina (MS)

Pac tem mais espaço na

terra do boi

Diretor Presidente
Newton Durães Teixeira

1º SeMeStre

r esultados atestam
eficiência administrativa
Operacional aumentou 23,75% em releção a 2010
ex-prefeito
de r ancharia
escolhe
c redivale
como instituição
financeira de
preferência

PAC – MATRIZ
Rua Reverendo Coriolano,
2004, Presidente Prudente,
(018) 3902.3800

Diretor Administrativo
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RESULTADO DE 2010

Sem limites
para crescer

Bataguassu-M s

Nelson Coletto Correa

Associados comemoram
lucro RECORDE

PAC – BATAGUASSU (MS)
Avenida Campo Grande, 55,
(067) 3541.3660
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PAC – VENCESLAU
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1069/1075, (018) 3265.7650
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Ulisses de Souza
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Gráﬁca Cipola
Distribuição Gratuita

Diretor Operacional

“

Nelson Coletto
Correa, diretor
administrativo

“

O desempenho ratiﬁ ca
os sólidos alicerces
em que são geradas
as operações da
cooperativa

“

Resultado reﬂ ete
um dos melhores
investimentos de
mercado para os
cotista-associados

Newton Durães Teixeira,
presidente

“

A livre
admissão é
uma realidade
Jacob Tosello
Júnior, diretor
operacional.

“

“

Município do Peixe se
transforma em Zona Franca
i mplantação de Zona de Processamento de exportação (ZPe)
vai impulsionar economia das regiões sul do Mato Grosso do Sul
e oeste do estado de São Paulo, área de atuação da Credivale

Jacob Tosello Junior
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“Cooperativismo é autogestão”
Contador da Credivale exalta em entrevista as vantagens da sociedade de pessoas
Jornal da Credivale – O que é
cooperativismo e cooperativismo
de crédito?
Wilson Donzelli – Cooperativismo
é a união de pessoas voltadas para um
objetivo comum, sem visar lucros, e
que têm, através da cooperação, a satisfação de suas necessidades ﬁnanceiras ou de trabalho. Já as cooperativas
de crédito são instituições ﬁnanceiras
autorizadas a funcionar e ﬁscalizadas
pelo Banco Central do Brasil. É uma
sociedade de pessoas, com forma e
natureza jurídica própria, de natureza
civil, sem ﬁns lucrativos, constituídas
com o objetivo de propiciar crédito e
prestar serviços aos seus associados.
JC- Como o cooperativismo de
crédito passou a ter credibilidade
e cresceu no país?
Donzelli – Foi quando o país acabou de sair da velha escalada inﬂacionária, com o advento do Plano Real.
O setor precisou se reinventar, deixando de lado as rentabilidades mágicas,
como o over night, passar, e focar ganhos em serviços e empréstimos.

JC – O sistema de cooperativa é
de autogestão. Como isso funciona?
Donzelli – As cooperativas são administradas pelos próprios associados,
mediante eleição de mandatários que
compõem uma diretoria executiva,
representada pelo seu presidente e
auxiliada nas tomadas de decisão por
um Conselho de Administração e ainda
ﬁscalizado seus atos por um Conselho
Fiscal, todos pertencentes ao quadro
social.

O jornal Credivale
entrevista neste número o
contador Wilson Roseval
Donzelli, 43 anos, que há
quatro anos presta serviços
à cooperativa. Com a
experiência de 18 anos
no setor, ele fala sobre os
desaﬁos do cooperativismo
de crédito e seu crescimento
vertiginoso no sistema
ﬁnanceiro brasileiro.

bem como os depósitos e aplicações
que circulam no meio.
JC – Foi isso que aconteceu?
Donzelli. Não. Os bancos comerJC – E quais as vantagens ofereciais ﬁcaram na retórica, pois primeiro acenaram em ganhar na prestação cidas pelas cooperativas em relade serviços e empréstimos em escala, ção aos bancos comerciais?
Donzelli – As cooperativas introcom valores baixos nas tarifas e taxas menores nos empréstimos. Mas, duziram o crédito desburocratizado e
o mercado voltou a explorar novas de acesso igualitário. Além disso, elas
propiciam a possibilioportunidades,
dade de retorno nas
mas sem a tão prosobras em forma de
pagada diminuição
O foco será o
distribuição entre os
nas tarifas, muito
agronegócio
associados na promenos nas taxas
porção de suas opede empréstimos.
e a bioenergia
rações, maximizando
assim o ganho social
JC – E onde enem maior escala.
tram as cooperativas?
JC – No caso da Credivale, quais
Donzelli – Foi nessa decisão equivocada dos bancos comerciais que o as demais vantagens que ela ofecooperativismo de crédito alavancou. rece?
Donzelli – O associado pode contar
As cooperativas começaram a surgir
em maior volume para desempenhar com todos os serviços bancários inereno papel de minimizar tanto os custos tes a atividade, como talões de cheques;
das tarifas de serviços como também transferências de Doc´s e TED´s; pagaas taxas de empréstimos. No coopera- mento de contas; cheque especial; emtivismo essas operações são ﬁnancia- préstimos; ﬁnanciamentos de veículos;
das pelos próprios associados a partir crédito rural; e, ainda, aplicações ﬁnanda integralização de cotas de capital, ceiras de renda ﬁxa por meio de RDC.

JC – Como é feita a ﬁscalização
no sistema ﬁnanceiro?
Donzelli – Elas se submetem à ﬁscalização do Banco Central e da Central Cocecrer em que está ﬁliada, cujo
monitoramento é mensal. Obriga-se
também em submeter-se a auditoria externa, a qual publica o parecer
sobre o Balanço Contábil e Controles
Internos. Tudo isso, ao ﬁnal, é levado,
anualmente, a Assembléia Geral (AGO)
para aprovação pelos associados.
JC – Como você vê os próximos
desaﬁos do cooperativismo?
Donzelli – Para a próxima década, o foco será diferente. Agora, é
necessário aproveitar o crescente
aumento da atividade econômica,
principalmente a do agronegócio e
setor de bioenergia, pois com isso
haverá aumento nas necessidade
dos associados em ﬁnanciar seus
empreendimentos.
PERFIL
Wilson Roseval Donzelli, 43
anos, é contador formado pela
Toledo Instituição de Ensino. Desde 1993, é titular da organização
contábil “ Cont-Tec Assessoria
Contábil” e sócio administrador da
empresa “ Cont-Tec Escritório de
Apoio Empresarial Ltda”. Somado as experiências
em outras empresas, inclusive no setor administrativo e ﬁnanceiro, resulta em atuação de 29 anos no
segmento contábil. Atualmente presta serviços para
vários setores da atividade econômica da cidade e
região, entre elas setores de serviços, associações
e do comércio – em especial do ramo de derivados de petróleo. Presta ainda assessoria contábil
às diversas cooperativas da cidade de Presidente
Prudente, entre elas a Cooperativa de Credito dos
Proﬁssionais da Saúde; Cooperativa de Credito dos
Empresários; da Cooperativa Escola dos Alunos da
ETE - Colégio Agrícola e da CREDIVALE – Cooperativa de Credito Rural Vale do Paranapanema.
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FUNCIONÁRIOS DO PAC

PRESIDENTE VENCESLAU

PAC do município
foi o 1º inaugurado
GERENTE
Antenor Borian

GERENTE DE NEGÓCIOS
Patrícia Geraldo Azenha

ANTENOR BORIAN, pescador solitário, acompanhou
os 11 anos de atividades do PAC na cidade

A
CAIXA
Eliane Zarelli

SUPERVISOR
Orfeu Ramos

ntenor Borian, 67 anos,
aposentado do Banco Itaú
e gerente do Posto de Atendimento ao Cliente (PAC) de Presidente Venceslau, não foge à regra do
perﬁl próprio à idade. Calmo, voz
mansa, bom papo e pescador. Nesta
atividade, no entanto, ele contraria os
hábitos da maioria que se aventura às
margens de rios ou em embarcações
na arte de tirar o peixe da água.
Ele tem um rancho na Aldeia do
Lago, Vila Panorama, em Presidente
Epitácio, na beira do rio Paraná. Nos
ﬁns de semana, quando vai pescar
entra no barco, às 6h30, apoita em local seguro no rio e de lá sai somente
à noite. Sempre sozinho.
A pesca solitária para o bancário
Borian funciona como terapia, como
ele diz. “É muito gostoso ver a água
correr”. Ele confessa que após o enchimento do lago das hidrelétricas
construídas no Pontal, as águas do rio
Paraná ﬁcam traiçoeiras quando ocor-

rem os ventos de rajadas, que aumentam e diminuem de intensidade em
um período do dia. Por isso, seu barco
ﬁca sempre próximo às margens e ele
sob a proteção de um guarda-sol.
Piapara, pacu, piau e tucunaré são
algumas espécies de peixes encontradas no rio Paraná, nas imediações
do município de Presidente Epitácio.
Borian diz que em um dia gasta 30
litros de milho para cevar os peixes,
que muitas vezes driblam suas iscas.
A par da sua terapia semanal,
Borian vive há 11 anos orientando clientes da Credivale diante do
agitado mercado ﬁnanceiro. “Estou
na empresa desde a sua inauguração, em Presidente Venceslau, em
dezembro de 2000. O início foi difícil, pois era necessário convencer
as pessoas sobre o cooperativismo
sadio, que sempre foi a nossa proposta, já que o ceticismo era forte
diante de alguns exemplos de quebras no setor”, disse.
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‘Livre admissão facilita nosso trabalho’

B

Borian: “pensei em ﬁcar
dois anos e estou há 11 na Credivale”

orian confessa que quando foi
convidado a gerenciar o PAC
de Presidente Venceslau pensou
em ﬁcar dois anos no cargo. “Mas
estou há 11 anos”, diz ao comentar as
mudanças que nesse período ocorreram
no município e na região.
Segundo ele, o município de
Presidente Venceslau, com 37 mil
habitantes, sempre foi um tradicional
produtor de bois, mas, hoje, a pecuária
cedeu 60% do seu espaço para o
plantio de cana. Ele lembra dos
grandes frigoríﬁcos que funcionaram
na cidade – Kaiowa e Independência
– e que deixaram um enorme elefante
branco e milhares de desempregados.
“A possibilidade de reabertura é
remota”, diz Borian. O gerente do
PAC aﬁrma que a livre admissão,

pretendida pela Credivale e em
fase de autorização pelo Banco
Central, vai facilitar os trabalhos
da instituição ﬁnanceira na cidade.
“Abre-se o banco para o comércio
e também para categorias como
funcionários públicos, que aqui é
muito forte por causa das penitenciárias
existentes no município”, disse. Hoje,
o PAC de Presidente Venceslau
possui um total de 377 associados
- produtores rurais – ativos.
Antenor Borian é casado e possui
dois ﬁlhos e três netos. Trabalhou
durante 28 anos no Banco Itaú, onde
se aposentou. Começou a carreira
em São Paulo, foi gerente em
Presidente Venceslau durante oito
anos e encerrou a carreira na cidade
de Assis, em 1990.

Diretoria visita PAC de Venceslau

A

diretoria da Credivale
( Newton Durães
Teixeira-presidente;
Nelson Coletto Correadiretor administrativo e
Jacob Tosello Filho-diretor
operacional) passou a visitar
todos os PACs da cooperativa
e manter reuniões coletivas
e individuais com todos os
funcionários. Para a diretoria,
esse contato direto é muito
importante para que seus
membros possam tomar
decisões no dia-a-dia, que
envolvam os Postos de
Atendimentos localizados nos
estados de São Paulo e Mato
Grosso do Sul. Em setembro,
os diretores estiveram em
Presidente Venceslau, como
mostra a foto acima. Em
seguida, foram juntamente
com o gerente Antenor Borian
à Presidente Epitácio, onde
saborearam uma deliciosa
peixada, como mostra
a foto ao lado.

