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Centro de formação e apoio tecnológico para a agricultura familiar Dr. Edwin
Baur
Este projeto tem o foco na agroecologia como base tecnológica, no cooperativismo como
forma de organização social e no empreendedorismo como espírito a ser desenvolvido junto à nova
geração de agricultores familiares. Tais eixos formam o tripé conceitual de atuação do Centro de
formação e apoio tecnológico da agricultura familiar Dr. Edwin Baur, localizado em Glória de
Dourados / MS.
Curso de gestão na agricultura familiar em Itaquiri-MS
A APOMS, em um dos seus projetos em parceria com a Fundação RABO, realizou um curso
de gestão nas propriedades da agricultura familiar aos produtores do programa de microcrédito
produtivo dos Assentamentos Guassu e Santa Rosa, no município de Itaquiraí – MS, que pertencem
à Associação 8 de Março. O curso teve início no dia 19 de agosto e se encerrou no dia 22 de agosto
de 2020, com o objetivo de melhorar a produtividade e gestão no campo, que, em meio à pandemia,
necessitam cada vez mais de alternativas para superar as dificuldades com a produção e
comercialização.
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Programa de microcrédito produtivo
A equipe técnica APOMS foi a campo nos municípios de Terenos – MS e Sidrolândia – MS
acompanhar os resultados do Programa de Microcrédito Produtivo, que tem o apoio operacional da
CRESOL MS e recursos da Fundação Rabo – Holanda. Durante as visitas, os diversos assuntos
foram abordados, tendo como base a formação histórica do produtor e da propriedade, assim como
a verificação in loco dos itens dos projetos de crédito.
Contratações e propostas em projetos
Em parceria com a instituição holandesa, o projeto contempla a formação, a assistência
técnica e o acesso ao crédito para atividades produtivas
A Cresol (MS) iniciou, em junho de 2019, em parceria com a Associação dos Produtores
Orgânicos de Mato Grosso do Sul (APOMS), e apoiada pela Fundação Rabo – integrante à
instituição financeira holandesa Rabobank –, um importante projeto de acesso ao microcrédito
produtivo e orientado para agricultores familiares, bem como atividades formativas nas áreas
ambiental e de ampliação da produção agroecológica, como forma de ampliar a sustentabilidade
econômica das famílias. Prestes a completar o primeiro ano da parceria, a APOMS e a Cresol já
disponibilizaram a aplicação de mais de R$ 524 mil em projetos de custeio e investimento, com
foco em sistemas produtivos de preservação ao meio ambiente, atingindo a meta proposta no
projeto.
O projeto também prevê formação através de 28 cursos, 30 dias de campo e 48 palestras
técnicas, das quais já foram realizados 12 cursos com 237 participantes; 17 dias de campo,
envolvendo 1.048 participantes; e 10 palestras para um total de 644 participantes. Uma das metas
também era contemplar o estabelecimento de um banco de sementes nativas e crioulas, sendo que
desta etapa já foram produzidas e distribuídas 8 mil mudas nativas, bem como a multiplicação de 5
materiais novos de mandioca e instalada uma câmara fria. Para essas atividades formativas, a
APOMS conta com a doação da Fundação Rabo de 92 mil dólares, sendo que 46 mil dólares – cerca
de R$ 184 mil – já foram entregues para a instituição mato-grossense.
O Diretor-presidente da Cresol MS, Olácio Komori, destaca que a parceria da APOMS com
a Cresol alcançou novos patamares na medida em que se propôs a colocar em prática o
desenvolvimento de um Programa de Microcrédito Produtivo com recursos da Fundação Rabo para
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apoiar o desenvolvimento de sistemas mais amigáveis com o meio ambiente. “Aliar processos de
formação técnica, gestão do negócio e acesso ao crédito certamente qualifica, em larga escala, as
chances de sucesso da atividade financiada. É esse o propósito esperado quando a APOMS em,
parceria com a Cresol, desenvolvem conjuntamente, com o apoio financeiro da Fundação Rabo, um
projeto de ampliação da área de produção agroecológica no estado do Mato Groso do Sul”, destaca
Komori.
Uma das famílias beneficiadas pelo projeto foi a de Israel Pacheco Rocha, morador do
município de Sidrolândia (MS), que, ao participar de uma palestra sobre cooperativismo e outras
formas de organização, acabou contatando a APOMS, que proporcionou um curso de gestão.
“O curso ajudou os membros do grupo a organizar a documentação
necessária para sua associação na Cresol e, posteriormente, a construir um
plano de negócios para acessar o crédito. A finalização do curso aconteceu
no dia 1º de maio de 2020, em paralelo com a assinatura dos contratos de
crédito, o que demonstra o sucesso da ação formativa aliada ao crédito
orientado” (Olácio Komori)

Neste investimento, o cooperado contratou R$ 15 mil para reforma de pastagem e formação
de um hectare de capineira.
Sobre o Projeto com a Fundação Rabo
A APOMS firmou parceria com a Fundação Rabo para operacionalizar um programa
formativo que priorize produção de alimentos para mitigação dos efeitos da mudança climática,
fomento à agroecologia, sistemas agroflorestais e sustentabilidade. Denominado Formação em
Rede, contempla cursos, dias de campo e palestras, bem como a consolidação da estrutura do
viveiro de mudas e da Unidade de Produção de Caldas e Biofertilizantes (UPCBIO). Já a gestão
financeira do projeto, através do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado é desenvolvida em
parceria com a Cresol MS visando acelerar os processos de desenvolvimento do produtor através do
acesso ao crédito de forma ágil e simplificada.
Esse projeto integra um programa que a Fundação Rabo possui com a Organização das
Nações Unidas (ONU) sobre mudança climática, o Climate-smartagriculture (CSA).
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Ação social de assistência no combate à COVID-19
É uma parceria entre a Fundação Banco do Brasil e a APOMS, que doou 1600 cestas básicas
em maio e em junho de 2020, em busca de atender as famílias em vulnerabilidade social nos
municípios de Glória de Dourados, Ivinhema e Aldeia Jaguapirú.
Vale ressaltar a importância desta ação no apoio aos produtores da agricultura familiar, que
em tempos de pandemia encontram dificuldades na comercialização de seus produtos. Com esta
ação, os produtores da Rede APOMS podem continuar com a missão de levar produtos mais
saudáveis, ecológicos e de qualidade às famílias, garantindo renda e sustentabilidade e reafirmando
a importância da agricultura familiar no abastecimento da produção local e satisfação das demandas
da população.
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