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MENSAGEM DA DIRETORIA

Desde setembro último, quando os mercados financeiros internacionais tiveram o maior 
colapso desde os anos 1930 e a crise se espalhou por toda a economia, empresas fecharam, milhões 
de pessoas perderam seus empregos, o nível de atividade encolheu e, acima de tudo, a humanidade 
tornou-se mais carente.

A crise econômica ainda não permite o cálculo de sua exata dimensão e consequências. 
Como uma instituição de fomento, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) é 
fiel cumpridor da sua missão de sustentar o desenvolvimento econômico e social, o essencial à vida 
das comunidades onde atua.

Os números trazidos pelo balanço anual do banco mostram esse esforço. Os 4.794 
financiamentos contratados pelo BRDE em 2008 possibilitaram R$ 3,1 bilhões em investimentos na 
nossa economia. As operações de crédito atingiram R$ 1,582 bilhão. São marcas históricas - os mais 
altos patamares alcançados pela instituição, que hoje atua em 1.040 municípios da região Sul.

São especialmente importantes os resultados sociais trazidos por esses números, resultantes 
do empenho e alta capacitação técnica dos 555 colaboradores do BRDE: a manutenção de 64.320 
empregos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, e a geração, após o período de 
maturação dos investimentos, de R$ 250 milhões em ICMS para os estados do Sul investirem em 
benefícios à comunidade.

A importância do compromisso social do BRDE ficou clara no socorro às empresas atingidas 
pelas enchentes em Santa Catarina, no final do ano. As soluções emergenciais que o banco propôs 
foram todas acolhidas pelo BNDES, que tem no BRDE o seu maior agente financeiro entre as 
instituições de fomento e o terceiro em oferta de crédito na região Sul, considerando inclusive os 
bancos comerciais. Na linha de financiamento de projetos até R$ 10 milhões, o BRDE é o segundo 
agente em todo o país, atendendo, especialmente, a pequenos e microempreendimentos.

Compromisso social, especialização e capacidade técnica levaram o BRDE, em março 
passado, a ampliar sua atuação ao Mato Grosso do Sul. A decisão foi dos governadores Yeda Crusius 
(RS), Luiz Henrique da Silveira (SC), Roberto Requião (PR) e André Puccinelli (MS), no âmbito do 
Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul). Com as cautelas exigidas pelo aumento 
da inadimplência em função da crise, o histórico desempenho em 2008 permite ao banco planejar a 
ampliação, em 2009, da sua capacidade de oferecer financiamentos para o fomento a 
empreendimentos que signifiquem geração de emprego e renda. Este é o compromisso que o BRDE, 
há 48 anos, renova na missão de melhorar a qualidade de vida das pessoas do Sul.

Mario Bernd
Diretor - Presidente do BRDE

O desenvolvimento e a crise
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A INSTITUIÇÃO1
A crise global produziu estragos nas economias de todo o mundo. Não há quem possa se 

gloriar de ter ficado imune, mas os piores reflexos são sentidos pelos países mais pobres. Os danos 
causados às populações carentes retardarão as conquistas preconizadas pela ONU, quando da 
elaboração das metas contidas nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Por isso, é 
imprescindível que se renovem os esforços, sem esmorecer um dia sequer, para que não 
retrocedamos nas conquistas já alcançadas. 

Por certo, haverá mais gente com fome, gestantes e crianças sem assistência, queda na 
qualidade do ensino, avanço de doenças contagiosas e desrespeito ao meio ambiente, diminuindo, 
em suma, a qualidade de vida. Preocupado com este retrocesso, mais uma vez o BRDE conclama 
seus parceiros para juntar esforços com foco nos ODM para que os efeitos nocivos dessa crise sejam 
os menores possíveis e que a união possa nortear os rumos de uma retomada rápida para novas 
conquistas, onde todos saiam ganhando.

O envolvimento do BRDE com o terceiro setor tem o objetivo de cada vez mais estreitar os 
laços na concretização das metas dos ODM.

ACABAR COM A FOME E A MISÉRIA

Os dados nos indicam que mais de duas dezenas de 
milhões de brasileiros saíram da miséria absoluta, galgando sua 
linha divisória. Contudo, não podemos nos acomodar. Dom Mauro 
Morelli, presidente do Conselho Nacional da Alimentação, em 

palestra no Auditório do BRDE, lembrou 
nosso compromisso enquanto houver 
um irmão nosso passando fome.

O BRDE ostenta com orgulho o título 
de maior repassador de recursos do 
Programa Nacional da Agricultura 
Familiar (PRONAF) na Região Sul do 
Brasil. Esses recursos beneficiam os 
pequenos agricultores familiares 
responsáveis por grande parte da 
produção de alimentos do país.

É a contribuição consciente para a 
concretização do objetivo número 1. 
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O  B R D E  é  u m  b a n c o  d e  Sua especialidade é ofertar crédito a 
desenvolvimento, que atua desde 1961 e longo prazo, preferencialmente pa ra 
pertence aos três estados da Região Sul do investimentos fixos, tanto para grandes 
Brasil. Apoia projetos de empresas e projetos como para pequenas e micro-
produtores rurais do Paraná, Santa Catarina e empresas.
Rio Grande do Sul ,  promovendo o 
desenvolvimento econômico e social, com foco É um instrumento das políticas de 
na geração de renda e criação de postos de desenvolvimento de três governos sulistas, 
trabalho. atuando em todos os setores da economia.

MISSÃO

“Promover e liderar ações de fomento ao desenvolvimento econômico e social, 

apoiando as iniciativas governamentais e privadas, através do planejamento, 

apoio técnico, institucional e creditício de longo prazo”.

PRINCÍPIOS E VALORES

- RESPEITO À PESSOA HUMANA;

- EMBASAMENTO EM LEIS E REGULAMENTOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS OU FEDERAIS;

- TRANSPARÊNCIA;

- BUSCA INCESSANTE PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL;

- PARTICIPAÇÃO NO FORTALECIMENTO DA ECONOMIA REGIONAL;

- GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

O BRDE pauta suas ações, normas e atitudes por:
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VISÃO ESTRATÉGICA

O BRDE é uma instituição que prioriza a O Banco diferencia-se por ser uma 
qualidade de vida nos segmentos econômico, instituição altamente qualificada que apóia e 
social, ambiental e cultural, valorizando o executa políticas públicas, que promovem o 
capital humano, a tecnologia bancária e o desenvolvimento econômico e social da Região 
equilíbrio econômico-financeiro. Sul do Brasil, e utiliza estratégias para realizar 

as seguintes ações:

Executar políticas públicas de apoio ao desenvolvimento da Região Sul;

Concretizar financiamentos, com eficiência e eficácia;

Apoiar linhas de crédito em todos os segmentos do mercado financeiro;

Atuar com fontes de recursos diversificadas, apoiando a microempresa e a 
agricultura familiar;

Manter, fortalecer e ampliar parcerias institucionais vinculadas ao cumprimento 
da sua missão;

Desenvolver e capacitar seus recursos humanos;

Praticar a Responsabilidade Social, como instrumento de construção do 
desenvolvimento social da Região Sul e do Brasil.

- PARCEIROS OPERACIONAIS:

- Sistemas de Cooperativas de Crédito: Sicredi, Sicoob, Cresol, Crehnor;

- Sistemas Integrados com Empresas ou Cooperativas;

- Associações Comerciais, Industriais e Congêneres;

- Prefeituras;

- Banrisul;

- Banco CNH.

O BRDE tem cons t ru ído  sua  econômico e social em 1.034 dos 1.188 dos 
capilaridade através de ações interiorizadas e municípios que compõem os três Estados do 
de parcerias que promovem o desenvolvimento Extremo Sul.

PARCERIAS
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INDICADORES 
SOCIOECONÔMICOS2

EDUCAÇÃO BÁSICA DE 
QUALIDADE PARA TODOS

Além de ser um banco que fomenta o desenvolvimento 
econômico e social na Região Sul do Brasil e no Mato Grosso do 
Sul, o BRDE, no âmbito da Responsabilidade Social, executa 
ações que ultrapassam a divulgação de suas linhas de crédito, 
sempre atento à comunidade e aos seus funcionários.

A sala de treinamento do BRDE dá oportunidade às 
colaboradoras de serviços terceirizados para que tenham 
noções básicas de informática. O computador, hoje, faz parte 
das ferramentas do aprendizado de um universo cada vez maior 
de pessoas, independente da idade ou situação econômica. O 
BRDE disponibilizou seus equipamentos da sala de informática, 
onde dois voluntários se revezaram, ministrando o curso de 
noções elementares do uso do computador. “Agora eu posso até 
buscar receitas de comidas e bolos”, comentou, eufórica, uma 
das alunas com a sua nova descoberta.



INDICADORES 
SOCIOECONÔMICOS2

10

Os micro, pequenos e médios Os f inanciamentos contratados 
empreendimentos rurais e urbanos foram aumentaram 41,9%, superando, pela primeira 
responsáveis por mais de 34% do valor vez, o montante de R$ 1,5 bilhão. Essa 
contratado em 2008. Do total de clientes que expansão deveu-se, pr incipalmente, ao 
firmaram contratos ao longo do ano, 91% são crescimento expressivo das contratações junto 
produtores rurais, sendo que 66% se aos setores de Comércio e Serviços e de Infra-
enquadram nas categorias de mini e pequenos estrutura, o que contribuiu para uma melhora na 
produtores. Além do apoio direto, um grande diversificação da carteira do banco, importante 
contingente de produtores rurais foi também para o desenvolv imento equ ilibrado da 
beneficiado pelos financiamentos concedidos economia na Região. A indústria foi o setor que 
às cooperativas agropecuárias às quais são mais demandou crédito, pelo segundo ano 
associados. consecutivo.

BRDE PARCEIRO DOS MICRO, PEQUENOS 
E MÉDIOS EMPREENDIMENTOS

CONTRATAÇÕES DE FINANCIAMENTOS

AGROPECUÁRIA

INDÚSTRIA

INFRA-ESTRUTURA

COMÉRCIO E SERVIÇOS

SETOR

DE 

ATIVIDADE

20082007 CRESC.

Nº
OPER.

VALOR
R$ MIL

(B)

VALOR
MÉDIO
R$ MIL

VALOR
MÉDIO
R$ MIL

VALOR
R$ MIL

(A)

Nº
OPER.

(A) / (B)
%

4.314

239

45

196

TOTAL 4.794

6.329

295

67

185

6.876

345.848

508.633

101.133

159.755

1.115.369

55

1.724

1.509

864

162

10,9

34,2

57,8

123,0

41,9

383.587

682.792

159.604

356.177

89

2.857

3.547

1.817

1.582.160 330

Est ima-se que os financ iamentos ICMS da ordem de R$ 249,6 milhões. Isto 
concedidos impulsionaram investimentos, por assegura a geração e/ou manutenção de mais 
aporte dos tomadores, no valor de R$ 3.132,6 de 64 mil empregos, revelando a importância 
milhões, o que projeta uma arrecadação de social do BRDE.
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GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RIQUEZA

DISTRIBUIÇÃO POR PARTES INTERESSADAS

Empregos gerados e/ou mantidos em 2008

Agência Curitiba

Agência Florianópolis

Agência Porto Alegre

BRDE

6.795

3.232

2.837

12.864

DIRETOS

27.180

12.928

11.348

51.456

INDIRETOS

33.975

16.160

14.185

64.320

TOTAL

EMPREGOS GERADOS E/OU MANTIDOS EM 2008

Geração de Riqueza (R$ mil)

(A)

(B)

(C

(D)

(E)

(F)

(G)

)

Receita Bruta

Bens e Serviços Adquiridos de Terceiros

Despesas com Repasses

Provisão para Créditos de Liq. Duvidosa

Outras

Valor Adicionado Bruto (A-B)

Retenções (depreciação, amortização, exaustão)

Valor Adicionado Líquido (C-D)

Transferência

Receitas Financeiras

Resultado não Operacional

Valor Adicionado a Distribuir (E+F)

422.533

(313.534)

(253.697)

(29.470)

(30.367)

108.999

(2.137)

106.862

113.341

112.432

909

220.203

2007

512.580

(391.614)

(330.482)

(23.539)

(37.593)

120.966

(1.883)

119.083

136.655

135.287

1.368

255.738

2008

Distribuição por Partes Interessadas (em R$ mil)

Governo

20082007

Impostos expurgados ou subsídios

Colaboradores

Salários

Encargos Previdenciários

Previdência Privada (complementar)

Benefícios

Participação nos Resultados

Lucros Retidos do Exercício

64.079

64.079

72.982

50.860

3.950

3.027

10.988

4.157

83.142

69.121

69.121

84.722

52.655

4.075

13.539

8.277

6.176

101.895



PÚBLICO INTERNO3
IGUALDADE ENTRE OS SEXOS E
VALORIZAÇÃO DA MULHER

O BRDE acredita na igualdade dos gêneros e vê nas 
mulheres das comunidades onde trabalha uma grande 
possibilidade de geração de renda e modificação do quadro 
social. Na luta constante para aproximar as condições femininas 
de trabalho às do homens, o Banco fornece seu Auditório para a 
realização de importantes e participativas reuniões da Secretaria 
da Governança da Prefeitura de Porto Alegre, onde são tratados 
os temas de valorização da mulher e igualdade entre os sexos.

12
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A Fundação BRDE de Previdência Plano de Benefícios II, criado em 2002, do tipo 
Complementar tem por objetivo principal plano de contribuição variável. 
assegurar aos seus assistidos um padrão de 
vida semelhante ao conquistado durante sua No Plano de Benefícios I, cerca de 60% 
vida laboral. Além de suplementar o benefício dos participantes são assistidos, com o 
da aposentadoria concedida pela previdência pagamento de benefícios em 2008 a 354 
social, o ISBRE concede outros benefícios, grupos familiares, num montante de R$ 24,5 
como auxílio-doença, pensão por morte e milhões. 
aposentadoria por invalidez.

A população amparada total da 
A Fundação possui dois planos de Fundação chega a  2 .043 pessoas,  

benefícios: o Plano de Benefícios I, estruturado co ns id er an do -s e pa rt ic ip an te s at iv os , 
na forma de plano de benefício definido, foi assistidos e beneficiários.
instituído na fundação do ISBRE em 1977, e o 

ISBRE

Palestras e cursos sobre primeiros 
socorros, saúde visual, orientação nutricional e 
utilização de extintores de incêndio foram 
algumas das atividades da 1ª Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes do Trabalho 
Integrada  SIPAT, promovida pela CIPA 
(Comissão Interna de Prevenção a Acidentes 
de Trabalho) nas três agências e escritórios do 
BRDE.

A semana, realizada de 17 a 21 de 
novembro, contou com a participação e 
intercâmbio de membros representantes das 
CIPAs nas agências do BRDE em Florianópolis, 
Curitiba e Porto Alegre, e teve a presença da 
maioria dos funcionários nos seus mini-cursos e 
atividades. Segundo o presidente da CIPA-RS, 
Marco Antônio da Silva, a SIPAT inicia uma nova 
fase que visa a integração e o desenvolvimento 
de atividades e campanhas conjuntas em todo o 
BRDE simultaneamente.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO
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O final de ano já é esperado com grande pelos colegas. Os presentes foram se 
expectat iva pelas  cr ianças  de nossas acumulando, em uma manifestação concreta 
terceirizadas. E, em 2008, o Papai Noel foi da generosidade da família BRDE. Isto 
generoso. Os bilhetes espalhados pelas propiciou a organização de um encontro 
árvores natalinas de todos os andares da festivo, onde o Papai Noel entregou um belo 
agência de Porto Alegre, contendo o nome de presente a cada criança, que agradecia com os 
uma criança, foram rapidamente retirados olhos brilhando de contentamento.

NATAL SOLIDÁRIO NO BRDE

Conduzido pelo item 2 dos Objetivos do Milênio, que preconiza “Educação básica de 
qualidade para todos”, o BRDE, em 2008, além de participar na construção da sede da ACM  Morro 
Santana, forneceu uma grande quantidade de equipamentos de informática para possibilitar a 
inclusão digital e oferecer uma maior capacitação educacional e profissional a aproximadamente 150 
crianças oriundas da Vila Laranjeiras.

INCLUSÃO DIGITAL PARA TODOS

Co m o  in tu it o d e a cr es ce nt ar  gestores e parte da equipe do Projeto 
conhecimento e qualificar a formação dos ModernizaBRDE. 
colaboradores, o Departamento de Recursos 
Humanos ofereceu um programa que busca Os  conteúdos programáticos do  
desenvolver competências interpessoais. O programa foram desenvolvidos com enfoque 
projeto contou com oito módulos, divididos em: em Dinâmica de Grupo, por meio de exercícios 
reconhecimento e aná lise de cenários,  ao ar livre e em sala, discussão de filmes 
gerenciamento da mudança, trabalho em temáticos, exposição interativa de referenciais 
equipe, planejamento, criatividade, liderança e conceituais, reflexões e leitura do processo 
negociação interpessoal. Participaram 18 grupal, visando o entendimento do processo 
colegas de todas as dependências, envolvendo vivencial unido à prática diária no banco. 

PROGRAMA DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS
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No transcorrer do ano muitas são as atividades desenvolvidas pelas Associações, 
aproveitando seus espaços ou proporcionando passeios, encontros culturais ou de lazer em viagens 
a lugares pitorescos.

NOVO LOGOTIPO DA CIPA/RS

Fernando Mees Abreu, do Setor de Apoio Operacional - 
Saope, foi o vencedor do concurso interno lançado pela 
CIPA/RS (Comissão Interna de Prevenção a Acidentes de 
Trabalho) em 2008 para a escolha do seu novo logotipo. 
Fernando foi agraciado com um troféu durante o coquetel de 
premiação, realizado no Espaço Memorial do BRDE, em Porto 
Alegre. Segundo o presidente da CIPA-RS, o concurso 
incentiva os colegas ao engajamento nas atividades da 
Comissão.

Adesivos com o novo logotipo serão colados no crachá 
dos funcionários para identificar os integrantes da CIPA e 
aqueles que fizeram cursos de primeiros socorros e brigadistas 
de incêndio.

Com a intenção de  criar um espaço de interação e convívio entre os seus funcionários, as três 
Agências do Banco possuem Associações Campestres. São realizadas diversas atividades, tais 
como encontros, reuniões, campeonatos esportivos, visando estreitar os laços de amizade, além do 
profissional. As sedes são dotadas ainda de churrasqueiras, piscinas, salões de festas, além de 
amplas áreas verdes.

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BRDE

Nossa colega Helena Kowalski preocupada em oferecer condições escolares para os filhos de 
nossos colaboradores terceirizados, fez uma bela campanha de arrecadação de materiais em todos 
os setores da Agência de Porto Alegre. O resultado foi um kit para cada uma, das, aproximadamente, 
50 crianças matriculadas no ensino regular.

KIT ESCOLAR PARA TERCEIRIZADAS
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PERFIL DOS COLABORADORES

DISTRIBUIÇÃO POR GÊNERO

FEMININO
MASCULINO

197
367

DISTRIBUIÇÃO POSTOS GERENCIAIS POR GÊNERO

FEMININO
MASCULINO

13
56

DISTRIBUIÇÃO POR ESCOLARIDADE

FUNDAMENTAL INCOMPLETO
FUNDAMENTAL COMPLETO
MÉDIO INCOMPLETO
MÉDIO COMPLETO
SUPERIOR INCOMPLETO
SUPERIOR COMPLETO

8
6
10
98
37
405

DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA

ATÉ 25
DE 26 A 35
DE 36 A 45
DE 46 A 55
MAIS DE 55

19
168
108
179
90

ADMINISTRANDO FINANÇAS PESSOAIS

O  D E R H U  p r o p o r c i o n o u  a o s  
colaboradores do BRDE uma experiência de 
extrema importância nos dias de hoje. O 
palestrante Eduardo Silva, da Excelence 
Gestão Estratégica, apresentou informações 
sobre a importância do gerenciamento 
financeiro pessoal e familiar, utilizando 
conceitos e metodologias aplicáveis no nosso 
dia-a-dia. A mesma palestra foi realizada em 
Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba.

indivíduos e famílias, no sentido de adquirir 
qualidade de vida e saúde financeira, afim de O assunto Gestão Financeira Pessoal 
vivermos em abundância dentro de nossos tornou-se indispensável ao desempenho de 
padrões de consumo.



Assim como as estações do ano 
se alternam para que a natureza cumpra 
suas funções na plenitude, nós, seres 
humanos, vivenciamos durante a vida 
ciclos etários, cada um com sua 
importância e beleza, com ações que a 
tornam plena de significados. Nossa 
principal missão neste planeta é nos 
tornarmos conscientes do que nos cabe 
fazer para que a realidade que nos 
cerca seja afetada positivamente, seja 
qual for a fase da vida que estejamos 
vivendo.

Trabalhar no BRDE nos expõe 
ao contágio de um vírus muito poderoso: 
aquele que teima em colocar o ser humano 
na posição de principal beneficiário do desenvolvimento econômico e social. E não há antídoto para 
esse vírus, especialmente quando se foi exposto a ele por mais de 25 anos.

Contaminadas em Porto Alegre, as aposentadas Alice Czarnobay, Ana Maria Costa Gomes e 
Zinaida Tscherdantzew começaram a atuar separadamente em várias instituições praticando 
diferentes tipos de trabalho voluntário, até que souberam do trabalho do Coep e se agregaram ao 
comitê. Era um voltar para receber reforço viral, agora unidas pelo objetivo comum, como auxiliares 
da missão nobre de Betinho: ajudar na promoção da inclusão social e no resgate da cidadania de 
pessoas em situação de vulnerabilidade; uma tarefa de Atlas para qualquer indivíduo sozinho, mas 
que se torna uma tarefa possível quando se compartilha com outros voluntários engajados no 
processo. Um trabalho cooperativo de formiguinhas.

Convidadas por uma escola estadual no Jardim Ipu para ajudar crianças com dificuldades de 
alfabetização, as voluntárias aceitaram o desafio desde que o trabalho fosse realizado com os pais, 
que são os modeladores do comportamento das crianças.

Com os grupos de pais foram desenvolvidos os papéis paterno, materno e sua importância 
nas relações familiares com reflexo no convívio social, especialmente no ambiente escolar. Elevando-
se a auto-estima dessas pessoas, muitas vezes oriundas de famílias em situação de vulnerabilidade, 
foi possível que as mesmas vislumbrassem uma realidade mais respeitosa e humana. Como 
resultado, colheu-se uma redução de violência por parte das crianças, que se alfabetizaram e 
demonstraram melhora na freqüência e disciplina.

Aline, Ana Maria e Zinaida têm a convicção de que a participação em atividades comunitárias 
beneficia a todos os envolvidos: ensina-se e aprende-se um novo tipo de convivência a cada 
encontro. Somos mais beneficiários do que doadores nas relações de solidariedade. Aprende-se que 
é possível tornar este mundo melhor, basta ser humano na verdadeira acepção da expressão.

O mundo está passando por um processo de grandes transformações, e as três voluntárias 
desejam participar ativamente na construção da nova realidade, buscando as possibilidades de 
colaboração. Elas convidam a todos para se engajarem em ações comunitárias: “Vamos juntos tornar 
este mundo mais pacífico e aprazível para nossos familiares, filhos e netos”, convidam.
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PERFIL CIDADÃO

Alice Czarnobay, Ana Maria Costa Gomes e Zinaida Tscherdantzew



CIDADANIA4
REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL

O número de crianças que não conseguem sobreviver 
até aos 5 anos de idade ainda é alarmante. Mesmo que os 
Estados da Região Sul estejam com índices mais aceitáveis, no 
entanto, não podemos nos conformar com a perda de vidas que 
poderiam ser poupadas com esforço a mais. O BRDE continua 
disponibilizando linhas de crédito para ampliação de leitos 
hospitalares e aquisição de modernos equipamentos que 
contribuem para diminuir a perda dessas vidas inocentes. 
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CIDADANIA4
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O Comitê de Entidades no Combate à COEP foi criado no Rio de Janeiro e hoje está 
Fome e pela Vida  COEP é uma rede nacional presente em todos os estados do país. No Rio 
de mobilização social que reúne comunidades, Grande do Sul, depois de passar pelo Banco do 
empresas e pessoas sensibilizadas com os Brasil, Caixa Federal e Dataprev, é acolhido 
problemas sociais e que desejam participar de pelo BRDE, que lhe dá as condições de 
iniciativas voltadas para a promoção da atuação. Conta com um número expressivo de 
cidadania. Fundado em 1973 pelo sociólogo mais de 60 instituições associadas, públicas, 
Herbert de Souza, o Betinho, apoiado por um da iniciativa privada, associações, ONGs e 
grupo de pessoas identificadas com a causa, o universidades.

BRDE PRESIDE O COMITÊ DE ENTIDADES 
NO COMBATE À FOME E PELA VIDA

Na sua 6ª edição, o evento ficou 
centralizado em atender às demandas da 
Comunidade de Vila Laranjeiras, na Zona Norte 
de Porto Alegre. Dentre os serviços mais 
procurados estavam os de corte de cabelos e 
confecção de documentos, além das 
brincadeiras lúdicas para a criançada. O Dia da 
Solidariedade fortificou a sua missão de levar o 
espírito de solidariedade e fraternidade a todos 
os gaúchos.

DIA ESTADUAL DA SOLIDARIEDADE

O BRDE esteve presente em mais uma 
edição do Dia Estadual da Solidariedade, 
realizada no dia 17 de junho. O evento reúne 
instituições públicas, privadas e do terceiro 
setor, com o objetivo de atender comunidades 
de baixa renda, além de disponibilizar cursos de 
desenvolvimento pessoal e profissional.
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O novo ambiente conta com três salas de aula, salão 
multiuso, quadra poliesportiva e uma sala com equipamentos  
de informática que possibilitam um atendimento mais 
qualificado e um melhor acolhimento a aproximadamente 150 
crianças e adolescentes, todos originários de áreas de risco.

INAUGURAÇÃO DA ACM - MORRO SANTANA

No ano de 2008, o BRDE contribuiu e muito para a 
realização de uma obra de extrema importância para os 
moradores da Vila Laranjeiras de Porto Alegre. Foi 
construída e entregue uma nova sede para a Associação 
Cristã de Moços - ACM. 

BRDE ASSISTE COMUNIDADE INDÍGENA

Os colaboradores do BRDE estão participando da 
reconstituição de uma comunidade da etnia Charrua, na Lomba do 
Pinheiro, Zona Leste de Porto Alegre. Em visita à comunidade, no 
final de outubro, foram conhecidas as demandas mais urgentes de 
um grupo de 24 pessoas da etnia Charrua, considerada extinta até 
2007, quando foi novamente reconhecida pela Funai.

Atendendo às solicitações, levamos mudas de árvores 
frutíferas, de hortaliças, sementes de amendoim, melancia, grãos, 
ferramentas e sarnicidas para os animais domésticos. Em outra 
oportunidade, foram levados à comunidade sete pares de botas de 
borracha para poderem se locomover na propriedade e na lavoura 
com menos risco de picadas de cobras, numerosas no local. 

PROJETO UTILIZA GARRAFAS PET 
PARA PRODUÇÃO DE EDREDONS

Com o apoio do BRDE, um grupo de artesãs, formadas por 
mães da comunidade da Vila Laranjeiras, em Porto Alegre, está 
conseguindo unir o útil ao agradável. Com o fornecimento, através 
da empresa MaxiTex, de resíduos do fio de garrafa pet, as artesãs 
produzem edredons e almofadas, gerando assim uma fonte de 
renda, além de contribuir com o meio-ambiente, já que cada peça 
produzida equivale, aproximadamente, a 180 garrafas retiradas 
das ruas. Com essa ideia inovadora, a comunidade vem ganhando 
destaque na mídia e já realiza oficinas para levar a técnica a outras 
regiões carentes.
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BRDE APOIA EDUCAÇÃO PELA ARTE

Dec id ido  a  dar  a  c r ianças  e  responsabilidade e a participação comunitária.
adolescentes mais e melhores condições de 
acesso à cultura, um grupo de professores O IPDAE mantém a Escola de Música, o 
criou em 1998 o Instituto Popular de Arte- Museu Comunitário da Lomba do Pinheiro, o 
Educação (IPDAE), uma entidade sem fins Memorial da Família Remião e a Biblioteca 
lucrativos localizada no bairro Lomba do Leverdógil de Freitas - escolhida Biblioteca 
Pinheiro. O objetivo do instituto é promover e Destaque do Ano do Prêmio Açorianos de 
incentivar a educação musical e a produção Literatura em 2003 e 2007. A utilização dos 
literária, o acesso à leitura, ao conhecimento, espaços da instituição, bem como os cursos 
ao pensamento e à informação e estimular a que oferece, são totalmente gratuitos.

A Escola de Música dispõe de cursos de 
flauta doce, flauta transversal, violino, viola, 
violoncelo, teoria musical e canto coral. Tanto 
os cursos como a Orquestra Infanto-Juvenil 
têm por objetivo despertar em seus 
participantes o gosto pela boa música e sua 
prática, seja erudita ou folclórica.
 

O BRDE colabora com o grupo desde a 
sua criação, doando anualmente as flautas 
tocadas pelos alunos principiantes.

PARCERIA DO BRDE COM O COEP/PR

O e ng aj am en to  do  BR DE  co m Organização Santo Aníbal (OSSA). O Núcleo 
in st it ui çõ es  pú bl ic as  e pr iv ad as  te m Socioeducativo da OSSA atende 120 crianças 
demonstrado a relevânc ia da cidadania e adolescentes com faixa etária de 7 a 15 anos 
organizacional. O trabalho amplia os de i dad e. A ed uca ção  tem  car áte r 
horizontes, compartilhando experiências que complementar, proporcionando meios para que 
podem ser replicadas na solução de novos o ed uc an do  po ss a de se nv ol ve r su as  
problemas. habilidades, capacidades e criatividades. As 

atividades são realizadas sempre em turno 
Além de sua participação efetiva e inverso ao escolar.

regular nas atividades coordenadas pelo 
COEP/PR, o Núcleo de Responsabilidade 
Social da agência de Curitiba promoveu a 
doação de livros didáticos, de literatura, 
infantis, gibis e enciclopédias para duas 
escolas apoiadas pelo Comitê: Escola 
Municipal Rachel Mader e Escola Michel Khury, 
ambas em Curitiba.

O COEP Paraná e suas organizações 
associadas estão engajados  na construção de 
um Centro Comunitário que será utilizado pela 
comunidade do bairro, sob a coordenação da 



Como nas edições anteriores, o BRDE festa e transmitindo vibração.
esteve presente no IV Festival de Música do 
COEP/RS. O evento foi realizado no Teatro O primeiro lugar ficou com o Colégio 
Dante Barone, da Assembleia Legislativa de Santa Teresa de Jesus, de Sant`Ana do 
Porto Alegre, e prestigiado por centenas de Livramento, com a música Atitude,  também  
alunos de todas as regiões do Estado, premiado pela melhor letra. Em seguida, a 
mostrando a força e a afirmação que o música Baião Pr'um Mundo Diferente, da 
concurso ganha a cada ano. Escola Cenecista Mário Quintana, de 

Encantado, em 2º lugar. O terceiro lugar foi para 
A proposta é a de exaltar os “8 Objetivos a Escola Municipal de Ensino Fundamental 

de Desenvolvimento do Milênio”, definidos pela Monte Cristo, de Porto Alegre, com a música 
ONU, através de letras de músicas compostas Um Mundo Melhor.

e executadas por alunos de 5ª a 8ª séries. No 
O evento, coordenado pela COEP, teve dia 17 de outubro, foram apresentadas ao 

parceria da Secretaria Estadual de Educação, público as 20 músicas classificadas para a 
SINEPE/RS, FAMURS, Secretaria Municipal de grande final. O evento atraiu a atenção da mídia 
Educação de Porto Alegre e Assembléia gaúcha, além de contar com a participação e o 
Legislativa, com apoio do SESI e colaboração incentivo de autoridades do governo. Com as 
importante da EMATER e demais Associadas.dependências do Teatro lotadas,  as torcidas 

deram um espetáculo à parte, fazendo muita 

22

FESTIVAL DE MÚSICA DO COEP/RS
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FUNCRIANÇA COMTEMPLA CIDADES 
ATINGIDAS POR ENCHENTES

Os recursos destinados pelo BRDE ao As enchentes que atingiram o estado 
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente foram causadas por meses de chuvas, 
(Funcriança) em 2008 foram integralmente intensificadas no final de novembro, que 
destinados às cidades catarinenses atingidas deixaram quase 80 mil pessoas desabrigadas 
pelas chuvas no final do ano. O valor dos ou desalojadas e mais de uma centena de 
recursos repassados aos municípios de mortos. A tragédia chegou a interditar trechos 
Blumenau, Gaspar, Ilhota, Itajaí, Pomerode e das principais rodovias do estado, fechar o 
Luis Alves alcançou R$ 188,5 mil, a serem porto de Itajaí e interromper o abastecimento de 
utilizados em projetos que beneficiem a gás em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.
infância e a juventude.

VIDA SAUDÁVEL

Tempos de mudança nas relações de trabalho: 
muitas empresas testam agora novas maneiras de 
manter os funcionários satisfeitos e produtivos. As 
atividades do Núcleo de Responsabilidade Social 
também ajudam a reforçar a marca social do banco 
perante seus colaboradores. 

Consciente que o bem-estar dos seus 
funcionários está diretamente ligado ao sucesso da 
organização, a ABC - Associação dos Funcionários da 
Agcur apoiou a equipe de corrida da agência, doando 
uniformes para seus participantes.

Em parceria com o Hemepar  Centro de 
Hematologia e Hemoterapia do Paraná, o Núcleo 
de Responsabilidade Social promoveu na 
agência de Curitiba palestra educativa sobre a 
doação de medula óssea. Os funcionários do 
BRDE se sensibilizaram com a causa e muitos 
deles fizeram seu cadastramento no REDOME - 
Registro Brasileiro de Doadores de Medula 
Óssea. É um gesto simples, mas de grande 
importância. 

É muito difícil encontrar um doador de 
medula compatível, mesmo na própria família. 
Em nosso país a mistura racial é muito grande, e 
isso dificulta ainda mais a procura pelo doador ideal. Portanto, a existência de um número cada vez 
maior de pessoas interessadas em doar facilita a busca por um tipo de medula compatível.

CAMPANHA PARA CADASTRAMENTO DE
DOADORES DE MEDULA ÓSSEA
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II PRÊMIO BRDE DE DESENVOLVIMENTO

O BRDE,em parceria com o Conselho 
Regional de Economia de Santa Catarina, premiou os 
vencedores do II Prêmio BRDE de Desenvolvimento. 
O autor do melhor trabalho, intitulado Externalidades 
e Processos Locais de Aprendizagem na Indústria 
Catarinense: uma análise exploratória, foi o 
economista Pablo Bittencourt, que recebeu um prêmio 
de R$ 5 mil. O economista José dos Santos Junior 
ficou em segundo lugar e recebeu o prêmio de R$ 3 mil 
pelo trabalho Região Metropolitana de Florianópolis: 
migração e dinâmica da expansão urbana. O trabalho 
Condições de Inserção da Mulher no Mercado de 
Trabalho: Evidências a partir de Santa Catarina, da 
economista Aline Venturi, foi classificado em terceiro 
lugar e premiado com R$ 2 mil. 

A Agência de Santa Catarina do BRDE  prestou  
decisiva contribuição no incremento à geração de 
energia e na utilização racional de eletricidade. 
Foi aprovado um programa voltado à gestão e 
produção de energia elétrica,  com profundo 
impacto em Santa Catarina, impulsionando o 
desenvolvimento sócio-econômico do Estado.

O Programa, inicialmente batizado Programa 
Gestão de Energia: Energizando Resultados, 
contou com a parceria  da Associação Comercial 
e Industrial de Joinville (ACIJ) e Celesc 
Distribuição. A ideia foi reunir as indústrias da 

cidade  que  passam por sérias dificuldades de 
fornecimento de energia  e oferecer uma consultoria técnica da Celesc, que  buscou avaliar a maneira 
como estas empresas consomem energia, sugerindo equipamentos para racionalizar e otimizar seu 
uso. A Associação Comercial e Industrial de Joinvile - ACIJ encaminhou a demanda ao BRDE, que 
viabilizou condições mais atrativas de financiamento - uma parceria que beneficiou a todos os 
agentes envolvidos.

ENERGIZANDO RESULTADOS
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CULTURA5
MELHORAR A SAÚDE DAS GESTANTES

É uma preocupação da Responsabilidade Social  do 
BRDE a orientação adequada e profissional às novas mamães. 
Da mesma forma, a gravidez precoce recebe atenção através de 
palestras em escolas e comunidades onde os colaboradores 
atuam. O Banco proporciona à suas colaboradoras a melhor 
assistência médica possível, especialmente no período de 
gestação, indo além do que determina a legislação pertinente.



CULTURA5
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AS AVENTURAS DO AVIÃO VERMELHO

Apoiado pelo BRDE através da Lei do gaúcho entre as novas gerações. 
Audiovisual, As Aventuras do Avião Vermelho é 
um longa metragem de animação adaptado do Vencedor do 2º Prêmio Santander 
livro homônimo de Erico Verissimo, lançado em Cultural, o projeto tem distribuição nacional e 
1936. O filme tem cerca de 80 minutos de conta com a dublagem de atores consagrados 
duração e é destinado ao público infantil - uma do cinema e da televisão, como Regina Casé e 
oportunidade de difundir a obra do escritor Lázaro Ramos.

BRDE APOIANDO A CULTURA LOCAL

ARTISTAS PARANAENSES

Três artistas paraenses ganham Paranaenses  3ª Edição.
mostras individuais no Museu Oscar Niemeyer, 
em Curi ti ba , com recursos  do  BRDE O projeto dá continuidade à política do 
repassados através da Lei Rouanet. As mus eu d e di fun dir  e va lor iza r a a rte  
principais obras dos pintores Paul Garfunkel, paranaense, ampliando a visibilidade dos 
Alfredo Andersen e Miguel Bakun ganham a artistas do estado no cenário nacional.
apreciação do público na exposição Artistas 

BARCA DOS LIVROS

Em 2007, a Sociedade Amantes da Leitura (PNLL/MinC) e I Encontro Internacional de 
criou na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, Bibliotecas Comunitárias em São Paulo.
uma biblioteca comunitária para facilitar o 
acesso ao livro e a formação do leitor, com o 
atendimento diário e gratuito a estudantes e 
público em geral e programas de incentivo à 
leitura. A Barca dos Livros hoje registra uma 
média de 1.800 visitantes por mês, com um 
acervo de mais de 8 mil livros catalogados.

O projeto é apoiado pelo BRDE, com recursos 
repassados através da Lei Rouanet, que 
permitiram equipar o espaço e contratar 
profissionais qualificados. A Barca foi 
reconhecida em 2008 como “ação destaque” no 
II Fórum do Plano Nacional do Livro e da Leitura 
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PALACETE DOS LEÕES

O Palacete dos Leões, espaço cultural República com a Ordem do Mérito Cultural 
do BRDE em Curitiba, apresentou em 2008 2008. 
nove exposições  três delas coletivas -, seis 
eventos de um dia, uma apresentação teatral e A mostra Novembro, que apresentou 
uma mostra de filmes, com um público oito filmes cubanos, foi uma oportunidade rara 
estimado de 150 pessoas por evento. para conhecer períodos da história e cultura de 

Cuba.
Um dos destaques do ano foi a 

exposição A Rainha do Papel, da artista Os estudantes também participaram da 
E f i g ê n i a  R a m o s  R o l i m ,  c o n h e c i d a  programação, com a reapresentação da peça 
nacionalmente por suas peças artísticas feitas teatral Antígona pela Escola de Teatro do 
com sucata. A mostra teve bonecas, roupas, Colégio Estadual do Paraná, e uma mostra dos 
chapéus, bolsas e animais feitos com papel de trabalhos de encerramento de ano letivo dos 
b a l a  e  o u t r a s  e m b a l a g e n s ,  t o d o s  estudantes do curso de Design de Moda da 
acompanhados de poesias escritas pela artista, Universidade Tuiutí do Paraná.
que foi condecorada pela Presidência da 

ESPAÇO CULTURAL GOVERNADOR CELSO RAMOS

Obras de arte são, Em seu sétimo ano de 
sobretudo, interpretações da atividade, o Espaço abrigou 
vida em cada momento lançamentos literários e 
histórico, que estimulam a mostras de fotografia, pintura, 
reflexão dos espectadores. É desenho e bordado de artistas 
para valorizar o importante de  di fe re nt es  ge ra çõ es , 
papel desempenhado  por  formações e estilos. Todos os 
essa atividade que o BRDE se eventos têm entrada gratuita, 
destacou, em 2008, como o que garante acesso irrestrito 
uma instituição que valoriza a a todos que apreciam e se 
arte e a cultura, sobretudo o interessam pela arte.
trabalho de artistas da Região 
Sul. Esses  resu l t ados  

evidenciam a significativa 
Na agência do BRDE participação que o BRDE tem 

em Santa  Cata rina, 14 na profissionalização da arte 
exposições de arte foram local, colaborando de forma 
realizadas no Espaço Cultural decisiva na consolidação da 
Governador Celso Ramos. identidade de nossa Região.
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Com os pés no chão

Na mostra Com os pés no chão, Hugo Havaianas serviram como guia para os outros 
Rubilar, Anderson Rodrigues, Sol Jara e artistas. A chilena Sol Jara traz o budismo como 
Cristiano Prim brincaram com o significado da tema central das obras. Já Anderson Rodrigues 
expressão, traduzindo  o conceito em pinturas brinca com os sapatos, a vestimenta dos pés, 
e fotografias. ao trabalhar com segmentos da arte 

contemporânea. Cristiano Prim, fotógrafo do 
Os desenhos gráficos desenvolvidos grupo de dança Cena 11, retrata diversos pés 

por Hugo Rubilar inspirados nas sandálias de bonecas.

Mulher, tempo e desassossego 

A fotógrafa Iva Micalosky retrata  enfrentar o novo, o desafio, e que se permitem 
mulheres de todas as idades e profissões que, ousar e experimentar. 
segundo a artista, têm em comum a coragem de 

Infinitos momentos sentidos

Aos 87 anos, a artista plástica Liana formas expressadas por Liana ao longo de sua 
Brandão extravasa o que sente em sua intensa carreira. Além de se dedicar à pintura, 
produção artística. Na mostra Infinitos escultura, gravura e desenho, Liana escreve 
momentos sentidos, apresentou cerca de 40 poesia e tem sete livros publicados. É sobrinha 
pinturas em tinta acrílica sobre tela. São do escritor Alcides Maya, primeiro gaúcho a 
quadros de diferentes fases da artista, que ingressar na Academia Brasileira de Letras.
traçam um panorama das muitas cores e 

China - O Passado e o Futuro de um Gigante

Ex-funcionário do BRDE, o economista 2008, seu mais recente livro: China - O 
Idaulo Cunha é um exemplo de pós-carreira. Passado e o Futuro de um Gigante. Na obra, o 
Depois de aposentado, fez mestrado e economista tenta compreender o fenômeno da 
doutorado na Universidade Federal de Santa potência do Oriente, responsável por um quarto 
Catarina, e com apoio do BRDE lançou, em da expansão da economia mundial. 
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RIO GRANDE DO SUL: A ÓPERA DO VINHO

O BRDE apoiou, por meio da Lei 
Rouanet, a realização de doze espetáculos 
cênicos temáticos dentro do programa artístico-
cultural da Festa Nacional do Vinho  Fenavinho, 
realizada em Bento Gonçalves: a Ópera do 
Vinho.

Seguindo uma linha de espetáculos 
grandiosos, a produção da Ópera Popular do 
Vinho reuniu um grupo de competentes 
profissionais que desenvolveram uma das 
principais atrações da Fenavinho. Liderados 
pelo diretor geral, Ruben de Souza Oliveira, a 
equipe técnica trabalhou durante meses para 
garantir a produção do megaevento, que teve 
texto e música inspirados no texto das poetisas 
Elvira Nascimento e Norma Vasconcelos.

Para contar a história do vinho aliando 
mito e realidade foi necessário o empenho de 
um grande número de artistas anônimos que 
emprestaram seu talento para que o espetáculo 
pudesse traduzir todo o encantamento do 
vinho. Com este propósito, entraram em ação 
cenógrafos, figurinistas, músicos e atores, além 
de profissionais de vídeo, som e iluminação.

A Ópera Popular do Vinho também 
contou com a participação de um elenco de 
primeira linha. Artistas, figurantes, cantores 
líricos, grupos teatrais e de dança ajudaram a 
compor o espetáculo que, nesta edição, 
ganhou uma nova linguagem, misturando 
teatro, música, dança e artes plásticas.



CERTIFICAÇÕES6
COMBATER A AIDS, A MALÁRIA 
E OUTRAS DOENÇAS

Doenças sexualmente transmissíveis são temas de 
palestras e um dos assuntos levados  às escolas pelo projeto “O 
COEP e a escola caminhando juntos na construção da 
cidadania”. O BRDE é parceiro do COEP, apoiando suas 
iniciativas voltadas para os estudantes.
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ANUÁRIO EXPRESSÃO

O BRDE repetiu o feito em 2008 e foi reconhecido pela Editora Expressão, devido ao seu 
desempenho na 5ª Pesquisa de Responsabilidade Social Empresarial, realizada com instituições de 
toda a Região Sul do Brasil.

A pesquisa, que acontece desde 2003, é feita com base nos indicadores do Instituto Ethos e 
traça um panorama das políticas e práticas de responsabilidade socioambiental adotadas pelo setor 
produtivo da Região Sul sob o prisma da sustentabilidade econômica, social, ambiental, cultural e 
espacial.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Em cerimônia realizada no 
Teatro Dante Barone, o BRDE, pelo 
sexto ano consecutivo, foi destacado 
como Inst i tu ição Socialmente 
Responsável, certificado outorgado 
pela Assembleia Legislativa Gaúcha. 
Na ocasião, foram entregues as 
medalhas de honra ao mérito para as 
Instituições destacadas.

Instituído em 2001, o Prêmio 
de Responsabilidade Social da 
Assembléia Legislativa é direcionado 
à empresas públicas e privadas, e 
organizações não-governamentais 
que buscam permanentemente o 
aperfeiçoamento socioeconômico e 
ambiental de seus processos.



DESENVOLVIMENTO COM 
RESPEITO AO MEIO AMBIENTE7

QUALIDADE DE VIDA 
E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

Tratamento de resíduos primários ou industriais tem 
apoio do BRDE, que disponibiliza uma linha específica de crédito 
para esta causa.

O Banco exige o cumprimento das normas ambientais 
para aprovação de qualquer projeto.
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PARANÁ

Formou-se espon taneamente  na  promoveram uma semana de atividades 
agência de Curitiba um grupo de estudos especiais alusivas à data:
ambientais, com estreito relacionamento com o 
Núcleo de Responsabilidade Social. Esse - Implantação de Centro de Coleta Seletiva de 
grupo estuda formas de atuação do banco que latas, vidros e óleo de cozinha instalado na 
visem entender melhor a questão ambiental e saída lateral do prédio administrativo;
orientar os técnicos nos processos de 
financiamento, oferecendo sugestões de - Ginástica Laboral: cada setor, após 
atitudes ambientalmente corretas a serem caminhada ao ar livre, plantou uma Árvore no 
adotadas pela instituição e seus clientes. jardim da agência;

Uma das ações implantadas foi a - Distribuição de Sacola de Compras 
adoção de brindes socialmente responsáveis Ecológica para todos os funcionários e 
ou brindes ecológicos. estagiários da agência;

No Dia Mundial do Meio Ambiente, a - Divulgação eletrônica de cartilha sobre 
Gerência Administrativa e o Núcleo de Reciclagem e Responsabilidade Ambiental.
Responsabi l idade Social  da AGCUR 

O BRDE exige as certidões de licenciamento ambiental para a análise 
e aprovação dos projetos de financiamento.
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CASE RIO GRANDE DO SUL

As atividades relacionadas com a a preservação de ecossistemas através dos 
fruticultura e produção de leite e seus procedimentos de manejo ambiental. Estas 
derivados, objeto dos negócios da RASIP ações visam, entre outros resultados:
AGRO PASTORIL S/A, se inserem no ramo das 
atividades potencialmente impactantes, · Aproveitamento dos resíduos gerados 
conforme resolução do CONAMA, em virtude pelos processos da empresa  adubo e geração 
dos resíduos orgânicos e dos produtos de energia;
químicos empregados. Consciente disto e para · Redução do uso de recursos naturais;
cumprir sua política ambiental, a RASIP conta · Manutenção da flora e fauna 
com uma metodologia técnica desenvolvida selvagem;
para identificar todos os aspectos causados por 
sua atividade produtiva e avaliar os impactos Além disso, nas áreas onde estão os 
que estes poderiam causar ao ambiente. Estes pomares da RASIP foi criado um plano de 
impactos são qualificados em relação a sua manejo ambiental com vistas a preservar a 
significância,  e podem ser: Desprezível, biodiversidade, através do monitoramento e 
Moderado e Crítico. preservação. Para isto, em 2003, foi realizado 

um levantamento da biodiversidade e no plano 
Os resultados deste levantamento são de manejo ambiental foi colocada a meta de 

registrados em uma planilha de levantamento aumentar esta biodiversidade em cinco anos. 
de aspectos e impactos ambientais, que é As áreas de preservação foram determinadas e 
analisada criticamente pelo responsável do isoladas. Em 2008, um novo levantamento 
setor de Meio Ambiente e, depois, submetida à apontou um aumento da flora em 90%, 
análise e aprovação do Comitê de Meio passando de 30 para 57 espécies. A fauna 
Ambiente, sendo, finalmente, aprovada pela superior aumentou em 25%, passando de 28 
Al ta  Ad mi ni st ra çã o.  Co m ba se  ne st e para 35 espécies, e as aves aumentaram sua 
levantamento, as ações de tratamento dos presença em 75%, passando de 28 para 49 
impactos ambientais são definidas e planos de espécies. Além disto, nos pomares também há 
ações são montados para controlar a sua um trabalho de separação do lixo doméstico e 
efetiva implementação, bem como monitorar a industrial e todo o esgoto das casas e 
sua eficácia. Com base nas categorias dos alojamentos passou por um tratamento em 
impactos (Desprezível, Moderado e Crítico), fossas.
são estabelecidas as medidas de tratamento, 
que podem ser: Na área de aproveitamento dos dejetos 

animais para a produção de energia e 
· Monitoramento do risco; fertilização de lavouras próprias, a RASIP conta 
· Tratamento para redução do impacto com um sistema de separação e tratamento de 

ou da probabilidade do risco; dejetos bovinos que propicia sua utilização num 
· Eliminação por meio de mudança no sistema de ferti-irrigação, completando o ciclo: 

processo; produção de leite, geração de dejetos, ferti-
· Compensação: irrigação, produção de alimento para os 

animais e novamente produção de leite.
A RASIP promove, também, ações para 
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CASE SANTA CATARINA

A história do desenvolvimento rural 
produtivo de Santa Catarina e a da Aurora se A Aurora coleta, armazena e destina 
confundem no seu processo de construção. A lâmpadas fluorescentes para o serviço de 
Aurora, ao longo dos seus 40 anos de reciclagem através de empresas licenciadas 
ex is tência,  mui to contr ibu iu para o pelos órgãos ambientais para esta finalidade. 
desenvolvimento desse segmento produtivo. A As Baterias contêm metais pesados, altamente 
Cooperativa Central Oeste Catarinense Aurora tóxicos, em sua composição, os quais, além de 
é um dos maiores conglomerados industriais do poluir o meio ambiente, contaminam o solo e a 
Brasil e referência mundial na tecnologia de água, provocando uma série de malefícios à 
processamento  de carnes,  com 16 fauna e à flora. Nos seres humanos, são 
cooperat ivas fi liadas, mais de 77 mil  notórios os problemas renais, a perturbações 
associados e mais de 11 mil funcionários. mentais, a deficiências pulmonares e até a 

morte. A Aurora estabeleceu uma norma interna 
Para  a Auro ra , o cu idado e o que disciplina a coleta e a devolução das 

compromisso com o Meio Ambiente são baterias automotivas e industriais inservíveis 
prioridades básicas. O zelo pelo meio ambiente aos fabricantes ou então, a sua destinação à 
vem diretamente das raízes rurais da Aurora, reciclagem, através de estabelecimentos 
formada por famílias de pequenos produtores, licenciados pelos órgãos ambientais.
que criaram, com o passar do tempo, um 
sentimento de apego e de cuidado com a O setor florestal é, por excelência, um 
natureza. Investir no meio ambiente é um das grande gerador de novos postos de trabalho, 
premissas  da Aurora . Todas as ações contribuindo com a fixação do homem no 
ambientais da Coopercentral  Aurora campo e indutora do processo de seu 
A l i m e n t o s ,  s ã o  c o o r d e n a d a s  p e l o  desenvolvimento econômico e social. As 
Departamento  de Gestão Ambiental e florestas implantadas propiciam uma célere 
garantidas na prática, nas próprias unidades, reabilitação ambiental, contribuindo para a 
através de equipes de trabalho coordenadas conservação do solo e dos recursos hídricos da 
pelo Controle de Qualidade Aurora. O principal região, além de disponibilizarem a madeira, 
objetivo destas ações é produzir sem agredir o que representa insumo vital para uma série de 
meio ambiente e, para isso, difundindo-se a atividades industriais.
consciência da preservação junto aos 
colaboradores e à comunidade.

O programa Reciclagem Vida é uma 
ação pioneira voltada à preservação do Meio 
Ambiente e referência para outras empresas e 
comunidades. O programa iniciou em 1994, na 
Matriz, e foi difundido nas demais unidades no 
objetivo maior de conscientizar os funcionários 
no que concerne à correta separação do “lixo” 
produzido no ambiente de trabalho, doméstico 
e nos lugares que freqüenta. Foram envolvidos 
os funcionários, familiares e a comunidade, 
através de treinamentos, gincanas, programas 
de conscientização e da criação da Turminha 
da Reciclagem. Estes conceitos também foram 
divulgados nas escolas dos municípios nos 
qua is  a  Empresa  possu i  un idades  
operacionais.
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As crescentes ex igências dos colaboradores. Nestas campanhas procura-se 
mercados consumidores, que privilegiam os evidenciar que é nas pequenas atitudes 
produtos ambientalmente corretos, têm corretas de nosso quotidiano, que estaremos 
propiciado resultados incrementais à Aurora, contribuindo decisivamente para a melhoria da 
exatamente pelo fato de utilizar matérias- qualidade de vida do planeta. 
primas provenientes de florestas manejadas 
adequadamente. As datas alusivas à As unidades da Aurora organizam 
Preservação Ambiental, tais como o Dia sistematicamente a Semana Ecológica, no 
Mundial da Água e o Dia Mundial do Meio objetivo de revitalizar o programa Reciclagem 
Amb ien te,  são  amp lamente divulgadas, Vida nas suas Unidades, difundindo entre os 
através de jornais, murais e outdoor's da funcionários a importância da utilização de 
Emp res a. Alg uma s un ida des  tamb ém plantas medicinais e desenvolvendo a 
promovem campanhas de conscientização consciência sobre a preservação do Meio 
nestas datas, com o objetivo de evidenciar a Ambiente.
importância da preservação ambiental aos 



DIFUSÃO DA 
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TODO MUNDO TRABALHANDO 
PELO DESENVOLVIMENTO

O BRDE procura fazer a sua parte na região Sul do Brasil. 
Atendendo a mais de 1000 municípios em três estados, atinge 
micro, pequenos e médios investidores em propriedades rurais.

As cooperativas igualmente, pela sua abrangência 
social, têm no Banco uma parceria de primeira grandeza, 
oportunizando desenvolvimento e inclusão. 
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DIFUSÃO DA 
RESPONSABILIDADE SOCIAL8

COEP, FESANS E CONSEA REALIZAM PLENÁRIA 
CONJUNTA NO AUDITÓRIO DO BRDE

A preocupação com a fome e a 
necessidade de encontrar os caminhos para 
que o alimento chegue à mesa de quem precisa 
motivou a reunião conjunta., aproximando 
autoridades, l ideranças comunitárias, 
nutricionistas, ONGs e interessados no 
assunto. A desnutrição, seus efeitos maléficos 
na primeira infância, a má formação do feto e 
também a obesidade infanto-juvenil motivaram 
a discussão, sugerindo medidas concretas para 
terminar com este flagelo. Restou a decisão de 
que, para o próximo ano, as entidades 
envolvidas procurem trabalhar mais afinadas, 
buscando um planejamento de médio e longo 
prazo.

DIFUSÃO RIO GRANDE DO SUL

PRESIDENTE NACIONAL DO CONSEA, 
DOM MAURO MORELLI, FAZ PALESTRA NO BRDE

Dentro das comemorações da Semana melhorar as condições de alimentação, 
Nacional da Alimentação, de 13 a 19 de outubro principalmente de gestantes e crianças. Dom 
de 2008, Dom Mauro Morelli esteve em Porto Mauro recordou os primeiros passos do 
Alegre para uma gama de atividades referentes movimento, que começou com Betinho e, hoje, 
ao tema. No BRDE, proferiu uma palestra está estruturado em todo o Brasil, mas que 
conclamando a participação de todos e de cada deve ampliar suas conquistas para acabar com 
um em particular nos movimentos que buscam as mazelas de calamidade da fome.

PRIMEIRO ACOLHIMENTO DE ALUNOS DO CIEE
ACONTECE NO AUDITÓRIO DO BRDE

O programa ConsCIEEncia Social O primeiro contato com os orientadores, 
seleciona jovens, oriundos de famílias com colegas e com a estrutura dos cursos 
baixo poder aquisitivo ou em situação de aconteceu em uma tarde de acolhimento, no 
vulnerabilidade, para frequentar cursos de auditório do BRDE, cedido para esse fim.
informática e cidadania em uma das cinco 
unidades do CIEE em Porto Alegre.
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BRDE DISPONIBILIZA AUDITÓRIO A
ENTIDADES PARCEIRAS

O BRDE abriu seu auditório para inclusão social e a cidadania por meio do 
entidades parceiras envolvidas com o tema da esporte.
Responsabi l idade Socia l ,  v isando à 
estruturação de projetos que beneficiem a Foram passados os caminhos para 
sociedade. Foi assim com a Associação Cristã elaboração de projetos que possam se habilitar 
de Moços  ACM, que convidou o técnico da às verbas dedutíveis do imposto de renda. 
Seleção Brasileira de Futebol, Dunga, para Dunga falou da sua experiência pessoal e do 
pa lest ra r a  uma p la te ia  fo rmada por  trabalho desenvolvido em parceria com a ACM 
representantes de instituições que trabalham a pelo Instituto Dunga  Esporte Cidadão.

DEBATES BUSCAM VALORIZAÇÃO DA MULHER

A questão de gênero e políticas públicas participativas e com debates importantes, 
para mulheres é um dos encontros promovidos buscando orientações para a valorização da 
pela Secretaria da Governança da Prefeitura mu lh er  e ig ua ld ad e en tr e os  se xo s,  
Municipal de Porto Alegre. p r e c o n i z a d o s  n o s  O b j e t i v o s  d e  

Desenvolvimento do Milênio, bem como 
A área de Responsabilidade Social do consolidando políticas públicas voltadas para 

BRDE oportuniza a ocupação do auditório para elas.
a realização das reuniões, sempre muito 
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BRDE/PR APOIA A ASSOCIAÇÃO COLMÉIA DÉBORAH

A solidariedade e o espírito cooperativo Associação Colméia Déborah em conjunto com 
fazem parte da comunidade BRDE. O ano de todos os funcionários do BRDE foi o apoio ao 
2008 marcou o 31º ano de atuação da povo catarinense em novembro do ano 
Associação Colméia Déborah e, mais uma vez, passado. A Associação doou um total de R$ 
a ajuda ao próximo esteve presente nas 2.000,00 com o intuito de ajudar aos atingidos 
colaborações e ações cooperativas dos pelas enchentes. 
funcionários do BRDE em Curitiba. Os 
resu l tados  ob t idos  nas  campanhas  Uma campanha muito especial da 
desenvolvidas em 2008 demonstram a eficácia Associação é a “Papai Noel Secreto”, em que 
das ações desenvolv idas pela Colméia os filhos dos funcionários terceirizados e as 
Déborah e seus apoiadores diversos. crianças assistidas pelo Centro Social Arminda 

Grassi são presenteadas pelos funcionários do 
A Associação faz contribuições BRDE.

financeiras para instituições e realiza 
campanhas para arrecadar desde utensílios a 
alimentos e agasalhos. Os recursos financeiros 
repassados são doações que cada funcionário 
associado faz mensalmente. No ano de 2008, a 
Associação continuou com a cooperação 
regular com as quatro instituições apoiadas: 
Casa do Pai, C. S. Arminda Grassi, Leprosário 
São Roque E APPP  Associação Paranaense 
dos Portadores de Parkinsionismo.

Uma contribuição importante da 

DIFUSÃO PARANÁ

CONSTRUÇÃO DO ICL TEM APOIO DO BRDE

O Instituto do Câncer de Londrina O projeto realizado com o apoio do 
possui atualmente 128 leitos em um prédio com BRDE, iniciado em 2007 e que está em fase de 
8.739,58m² de área construída, que ocupa um conclusão, permitiu reestruturação financeira e 
terreno de 3.811,74m². Possui ainda uma casa melhorias operacionais ao hospital, através de 
de apoio e hospedagem de pacientes, que ampliação das unidades de apoio, com o intuito 
funciona g ratuitamente em de modernizar e atualizar o 
210,76m² de área construída, l a y o u t  e x i s t e n t e  e  
localizado em um terreno com conseqüentemente melhorar a 
frente para o hospital. Hoje é q u a l i d a d e  d o s  s e r v i ç o s  
hospital de referencia em prestados aos pacientes.
câncer no Paraná atendendo 
pacientes de Londrina e de 197 O Hospital de Câncer de 
cidades do Estado do Paraná, Londrina  real izou  258.845 
além de outros estados do a t e n d i m e n t o s  a  1 9 . 3 2 1  
Brasil. Atua em um setor que pacientes no ano de 2008, 
exige atualização tecnológica sendo 396 crianças. Do total de 
constante e investimentos periódicos, tanto em atendimentos, 94,79% foi  realizado por 
unidades centrais da atividade, como em in te rm éd io  d o SU S,  d em on st ra nd o a 
unidades de apoio. importância social do hospital.
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EM PROL DO MEIO AMBIENTE
PRÊMIO ECO LÓGICAS

Na busca por soluções que combatam o distribuída gratui tamente para todas as 
aquecimento global e a latente crise energética, bibliotecas do Estado, empresas do setor, 
o  BRDE se  une  ao  Ins t i tu to  para  entidades comprometidas com a produção da 
Desenvolvimento de Energias Alternativas na energia limpa e órgãos públicos.
América Latina (Ideal) promovendo o Concurso 
Eco-Lógicas. Os dez melhores trabalhos Essa iniciativa faz parte da política do 
acadêmicos produzidos por estudantes de Banco de promover uma mudança cultural com 
graduação e pós-graduação que abordaram os o objetivo de preparar a população para novas 
te ma s en er gi a re no vá ve l e ef ic iê nc ia  matrizes energéticas. Nesse sentido, o BRDE 
energética em Santa Catarina  receberam uma abriu linhas especiais para projetos de estrutura 
premiação em dinheiro, além de terem seus nas áreas de energia, além de investimentos 
trabalhos  publicados em uma revista técnica  em usinas de biomassa e bioenergia.

DIFUSÃO SANTA CATARINA
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ANDRÉ PUCCINELLI
Governador do Estado do Mato Grosso do Sul
Presidente

LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA
Governador do Estado de Santa Catarina
Vice-Presidente

ROBERTO REQUIÃO DE MELLO SILVA
Governador do Estado do Paraná
Vice-Presidente

YEDA RORATO CRUSIUS
Governadora do Estado do Rio Grande do Sul
Vice-Presidente

Representantes do Estado do Rio Grande do Sul
CEZAR MAURÍCIO VARGAS EXENBERGER
FRANCISCO SÉRGIO TURRA 

Representantes do Estado do Paraná
CARLOS FREDERICO MARÉS DE SOUZA FILHO
ODISNEI ANTONIO BEGA 

Representantes do Estado de Santa Catarina
ALEXANDRE FERNANDES
SÉRGIO RODRIGUES ALVES

MARIO BERND - RS
Diretor-Presidente

JOSÉ MORAES NETO - PR
Vice-Presidente e Diretor de Acompanhamento e Recuperação de Créditos

AIRTON CARLOS PISSETTI - PR
Diretor Administrativo

CASILDO MALDANER - SC
Diretor de Operações

OTOMAR OLEQUES VIVIAN - RS
Diretor de Planejamento

RENATO DE MELLO VIANNA - SC
Diretor Financeiro

Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul - CODESUL

Conselho de Administração

Diretoria
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Vercidino Albarello - Coordenador

Maria Helena Kowalski - DIGER
Simone Camargo - AGCUR
Tatiana Henn - AGCUR
Marlene A. Kerber - AGFLO
Joyce Viana - AGFLO
Tiago Branze Silva - Estagiário

Este Balanço Social teve a participação 
do quadro funcional do BRDE, sendo 
redigido pelo BRDE Responsabilidade Social, 
com a colaboração da Assessoria de Comunicação, 
com o projeto gráfico da Supernova e 
impresso por RB Produções Gráficas, 
sob supervisão da Diretoria de Planejamento.

AGÊNCIA CURITIBA
Av. João Gualberto, 570 - CEP 80030-900
Curitiba - PR - brdecur@brde.com.br
Fone: (41) 3219.8000  Fax: (41) 3219.8020

AGÊNCIA FLORIANÓPOLIS 
Av. Hercílio Luz, 617 - CEP 88020-000
Florianópolis - SC - brdeflo@brde.com.br
Fone: (48) 3221.8000  Fax: (48) 3223.5822

DIREÇÃO GERAL E AGÊNCIA PORTO ALEGRE
Rua Uruguai, 155 - CEP 90010-140
Porto Alegre - RS - brdepoa@brde.com.br
Fone: (51) 3215.5000  Fax: (51) 3215.5284

WWW.BRDE.COM.BR

OTOMAR OLEQUES VIVIAN
Diretor de Planejamento
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