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Modelo de crédito inovador resgata agricultores hondurenhos
Trabalhadores do
Grupo Ideal , uma
empresa participativa
da aldeia de Paso
real, extraem tilápias
já prontas para
comercialização na
represa de José
Cecilio del Valle. Um
sistema de crédito
inovador veio em
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auxílio da agricultura
da deprimida região
de Honduras e de seu
povo, excluídos do
sistema bancário.
Nesta aldeia no sul de
Honduras, em uma
das áreas deprimidas
do país, o acesso ao
crédito é escasso, Os
bancos não apóiam a
agricultura e a
natureza castiga com as constantes secas extremas.
Mas há dois anos, outra história começou a ser forjada a partir de Paso real, uma aldeia de cerca de 60
famílias, com um total de pouco mais de 500 pessoas no município de San Antonio de Flores, a 72 km
de Tegucigalpa.
Aqui, um grupo de agricultores familiares com um pouco mais de 100 pessoas se cansaram de bater
nas portas dos bancos para um empréstimo em condições favoráveis e optaram por um novo modelo
de financiamento que a Organização das Nações Unidas (FAO) decidiu experimentar neste país da
América Central.
A iniciativa é conhecida como centros financeiros de desenvolvimento (CFD) e atualmente aplicada em
apenas duas regiões deprimidas de Honduras: em Lempira, no oeste do país, e na Associação de
Municípios do Norte Choluteca (Manorcho), sul .
Paso Real é parte de Manorcho, formado pelo município e outros três - Pespire, San Isidro e San José,
abrangendo uma população de pouco mais de 53.000 habitantes do norte do departamento de
Choluteca, em uma área onde a população sobrevive da agricultura e pecuária de subsistência.
Saiba mais sobre a Marangatú, acessando nosso instagram:
https://www.instagram.com/ganaderiaconmarangatu/
via computador ou telefone.
E vem aí nossa página no Facebook!
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