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Fundo 
Rotativo 
Solidário

O Fundo 
Rotativo 
Solidário

O que é e qual a finalidade?

O Fundo Rotativo Solidário (FRS) é um 
mecanismo financeiro comunitário proposto 
e constituído pela REPOAMA com a finalidade 
de promover e fortalecer a produção orgânica 
e desenvolvimento socioeconômico da 
agricultura familiar na região norte e noroeste 
de Mato Grosso.

Busca garantir que as famílias tenham 
recursos para implementar as tecnologias 
e mudanças necessárias no processo de 
transição para a produção orgânica, que pode 
simbolizar valorização do produto e aumento 
da qualidade de vida na área rural. 

Quem pode acessar?

Os membros da rede da REPOAMA poderão 
acessar o Fundo Rotativo Solidário (FRS). 

@InstitutoCentrodeVida

@icvcentrodevida

www.icv.org.br



A REPOAMA

COMO ACESSAR 
O RECURSO?

A Rede de Produção Orgânica da Amazônia 
Mato-grossense (REPOAMA) foi formalizada 
em 2019 e é composta por famílias de 13 
organizações comunitárias de Cotriguaçu, 
Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, 
Paranaíta e Alta Floresta.

A rede busca fomentar a agroecologia 
e viabilizar a certificação orgânica da 
agricultura familiar, capaz de garantir fonte 
de renda segura e qualidade de vida às famílias 
rurais enquanto colabora para a manutenção 
da floresta em pé.

Tem como objetivo central tornar a região 
norte e noroeste de Mato Grosso, área sob 
intensa pressão de degradação ambiental, 
referência em agricultura regenerativa, que visa 
a conservação do meio ambiente. 

LINHAS DE CRÉDITO

RECURSO EMERGENCIAL 
Recurso destinado a qualquer atividade de 
curto prazo mediante aprovação da diretoria. 
Tem acesso imediato.

Valor: de R$100 a R$1 mil
Prazo de pagamento:  seis meses
Taxa da contribuição: 4% do R$ 

financiado	total
Carência: 1 mês
Taxa mínima: isento

INVESTIMENTO DE R$ 1.001,00 A 5 MIL
Recurso destinado a atividades agropecuárias. 
Pode ser solicitado individual ou coletivamente, 
a depender do estudo de viabilidade econômica 
que avaliará o risco de inadimplência. 

Prazo de pagamento: um	ano
Taxa da contribuição: 4% do R$ 

financiado	total
Taxa mínima de carência: 2%	do	recurso	

financiado
Carência: seis meses

INVESTIMENTO DE R$ 5.001,00 A 10 MIL
Recurso destinado a atividades agropecuárias. 
Pode ser solicitado individual ou coletivamente, 
a depender do estudo de viabilidade econômica 
que avaliará o risco de inadimplência. 

Prazo de pagamento:  dois	anos
Taxa da contribuição: 6% do R$

financiado	total
Taxa mínima de carência:	 1,5%	do	recurso

financiado
Carência: seis meses

As	organizações	da	REPOAMA	estão	arranjadas	em	nove	
grupos,	divididos	em	três	núcleos	regionais
1º passo: Para	 solicitação	de	crédito	do	FRS,	o	primeiro	
passo	 é	 a	 elaboração	 de	 um	 projeto	 junto	 a	 um	 técnico	
do	 Instituto	Centro	 de	Vida	 (ICV),	 organização	que	 apoia	
a	construção	do	fundo.	Esta	etapa	não	é	necessária	caso	
a	solicitação	pelo	 recurso	seja	emergencial.	Neste	caso,	
deve-se	repassar	direto	para	a	segundo	passo.
2º passo: Com	 o	 projeto	 em	 mãos	 ou	 a	 demanda	
emergencial,	 o	 agricultor	 ou	 agricultora	 deve	 repassar	 a	
solicitação	para	o	líder	do	grupo.	
3º passo: Cada	líder	de	cada	grupo	reúne	as	solicitações	
e	repassam	para	a	coordenação	do	respectivo	núcleo	do	
qual	o	grupo	faz	parte.	
4º passo: As	coordenações	de	cada	núcleo	repassam	as	
solicitações	dos	grupos	para	a	Comissão	Coordenadora	da	
REPOAMA.
5º passo: A	comissão	irá	avaliar	cada	uma	das	solicitações	
para	liberação	do	recurso.	
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