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A partir de um diagnóstico situacional realizado na Fundação Educacional Caio Martins (FUCAM)
identificou-se a necessidade de resgate da essência e vocação histórica da Instituição e de
construção de um direcionamento estratégico, norteador das ações a serem implementadas.
Com o intuito de elaborar uma proposta de delimitação do objetivo da instituição, do território de
atuação, do público alvo e das estratégias de ação a serem adotadas ao longo dos próximos anos,
foram realizadas oficinas voltadas para a definição desse direcionamento estratégico, as quais
contaram com a participação de todos os servidores da FUCAM.
Conforme esclarece Alvimar José Tito, presidente da Fundação, “a partir do relato dos servidores da
FUCAM foi possível identificar que o problema por ela enfrentado, historicamente, é a vulnerabilidade
decorrente da pobreza multidimensional no campo.”
Assim, a muitas mãos, a missão da FUCAM ficou delimitada como sendo “potencializar o
desenvolvimento humano, econômico e social no campo para pessoas em situação de
vulnerabilidade social, por meio do desenvolvimento de ações educacionais e
socioprodutivas para inclusão no mundo do trabalho”.
Para cumprir o objetivo estratégico estipulado, a FUCAM está elaborando o Programa de Ações de
Desenvolvimento e Geração de Renda no Campo, por meio do qual passará a prestar assessoramento
técnico para municípios e empreendimentos sociais. Os projetos desse Programa visam alavancar as
possibilidades de geração de trabalho e renda para coletivos populares, criando bases para o
desenvolvimento local, valorizando as potencialidades e vocações, fortalecendo o escoamento da
produção agropecuária e constituindo trilhas formativas para jovens e adultos para acesso ao mundo
do trabalho. Os recursos necessários para implantação das ações serão captados no governo federal,
entidades financiadoras e organismos internacionais.
Um dos projetos em desenvolvimento é a instituição de um centro de referência de empreendimentos
populares em cada um dos centros educacionais da FUCAM, que serão espaços multifuncionais
públicos, de caráter comunitário, para articular oportunidades de geração de renda, fortalecimento e
promoção do trabalho individual e coletivo, além de oferecer formação, qualificação profissional,
apoio e assessoria ao público e fortalecer empreendimentos já criados.
Alvimar Tito ressalta que “a proposta é que os centros possam fomentar a inclusão produtiva das
populações mais vulneráveis do campo, por meio de assessoramento técnico prestado pela FUCAM na
organização e gestão de empreendimentos populares e capacitação e apoio técnico realizado por
parceiros públicos e privados em temáticas específicas dos empreendimentos, especialmente
produção, além de fornecimento de insumos e equipamentos necessários à atividade desenvolvida,
quando for o caso."
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