Secom - Secretaria de Comunicação Social - Governo do Estado da Bahia

Empreendimentos da agricultura familiar podem acessar capital de giro
Agricultura Familiar
Postado em: 10/09/2019 16:29

Denominada Coopergiro, a linha de crédito vai dar apoio ao cooperativismo no estado,
proporcionando a ampliação das operações relacionadas à produção e comercialização de produtos
sustentáveis, com prazo de pagamento e taxas competitivas. A linha de crédito é financiada com
recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social (Fundese).

Cooperativas e associações agroindustriais da agricultura familiar da Bahia agora contam com
financiamento de capital de giro, disponibilizado pelo Governo do Estado, por meio da Companhia
de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública da Secretaria de Desenvolvimento
Rural (SDR), e da Agência de Fomento da Bahia (Desenbahia).
Denominada Coopergiro, a linha de crédito vai dar apoio ao cooperativismo no estado,
proporcionando a ampliação das operações relacionadas à produção e comercialização de produtos
sustentáveis, com prazo de pagamento e taxas competitivas. A linha de crédito é financiada com
recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social (Fundese).
De acordo com o coordenador de agroindústrias da CAR, Wanderley Gomes, a Coopergiro surge
como uma grande conquista da agricultura familiar. “Com a criação da SDR, foi possível viabilizar o
capital de giro para agroindústrias por meio da CAR e Desenbahia. Desta forma, temos um cenário
bastante positivo quanto à operacionalização dos créditos que serão acompanhados por meio dos
diversos programas de fomento e comercialização da CAR”, afirma.
A Coopergiro está disponível para as agroindústrias apoiadas por projetos e programas executados
pela CAR, que receberam orientações de como acessar a linha de crédito durante a Oficina Alianças
Produtivas. A atividade reuniu dirigentes de organizações da agricultura familiar baiana apoiadas
pelo projeto Bahia Produtiva, da SDR/CAR, para debater estratégias conjuntas de acesso a
mercado na Região Metropolitana e grandes centros.
As orientações para o acesso e as condições de elegibilidade das organizações produtivas que
poderão acessar a Coopergiro estão disponíveis no site da CAR.
Fonte: Ascom/SDR
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