QUANTO MAIS LEITE, MAIS QUEIJO

Homem do campo, Elcino Francisco dos Santos veio de Niquelândia (GO) há dez anos.
Trouxe consigo a esposa, Geralda Aparecida Bernardes dos Santos e o filho, Joanilson
Bernardes dos Santos. Precisava trabalhar para dar sustento a sua família. Com o pouco
dinheiro que tinha conseguiu se estabelecer na Fazenda JK e começou a vender leite e
produzir queijos.
A cada dia tinha que aumentar a produção de queijos, pois de boa qualidade, tudo o que
produzia era vendido. Mas o problema é que chegou o dia em que não tinha mais como
expandir sua produção, pois o gado era pouco e a produção de leite limitada. Por essa
época, em conversa com outros membros da comunidade ficou sabendo de um tal de
Programa Providência, que andava por ali oferecendo ajuda em dinheiro para quem
quisesse aplicar na produção de algum bem ou serviço. Não teve dúvida, fez chegar ao
ouvido dos agentes de crédito que estava interessado em ter uma conversinha com eles.
Como de costume, os agentes foram ao encontro do Elcino e lhe explicaram como
funcionava o tal empréstimo. Ele, mais que depressa, juntou a Geralda e o Joanilson e
formou o grupo de microcrédito. Grupo de trabalhadores honestos, não teve nenhum
problema em ver seu crédito aprovado e o dinheiro nas contas de cada um. Hoje já estão
na oitava etapa dos empréstimos. O progresso é visível nas terras da família. Grupo
inteligente e de visão, aplicou todo o dinheiro recebido durante esse tempo em compra
de mais vacas leiteiras. Aumentou significativamente a produção de leite, em
conseqüência o número de queijos agora produzidos é muito maior, e as vendas são
garantidas, pois quem compra uma vez não deixa mais de comprar. Na comunidade se
comenta: se o queijo é bom é da família do Elcino.
É o microcrédito Providência fazendo o seu papel de ajudar na elevação da renda
familiar de pessoas honestas e trabalhadoras.

