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Projeto de superação da pobreza rural, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional
(CAR), como resultado da parceria entre o Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), e o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA).
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Governo assina contrato empresa francesa para
instalação de fusegate na barragem de Ponto Novo

apresentação
Esta publicação representa um balanço sintético
das realizações do Pró-Semiárido, projeto fruto da
parceria entre o Governo da Bahia, executado pela
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional
(CAR), por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Rural (SDR), e o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), ao longo do ano de 2016.
Com o intuito de dar visibilidade às ações do projeto, esta publicação será semestral, e a primeira
edição traz os principais acontecimentos e ações
voltados para o desenvolvimento das 460 comunidades mais carentes do estado da Bahia, mais
precisamente dos 32 municípios da área de abrangência do Pró-Semiárido, localizados em cinco Territórios de Identidade.
No Território Bacia do Jacuípe, o projeto atua em
Capim Grosso, Quixabeira e Várzea do Poço; no Piemonte da Diamantina, em Caém, Jacobina, Mirangaba, Ourolândia, Saúde, Serrolândia, Umburanas,
Várzea Nova e Miguel Calmon; no Piemonte Norte
do Itapicuru, estão contempladas comunidades dos
municípios de Andorinha, Antônio Gonçalves, Caldeirão Grande, Campo Formoso, Filadélfia, Jaguarari, Pindobaçu, Ponto Novo e Senhor do Bonfim,
e no Território do Sisal, são Itiúba e Queimadas. O
território de identidade Sertão do São Francisco,
está na área de abrangência com Casa Nova, Curaçá, Juazeiro, Remanso, Sento Sé, Sobradinho, Uauá,
Campo Alegre de Lourdes e Pilão Arcado.
O Governo da Bahia está aplicando R$330 milhões
para fortalecer 70.000 famílias na convivência com
o semiárido, gerando renda e aumento da produção, por meio de serviços e investimentos diretamente para a população.

Boa leitura!
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Barragem de Ponto Novo

O

Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), assinou, nesta segunda-feira
(07), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), convênio
de cooperação técnica e financeira entre a secretaria, a
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR)
e a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento
da Bahia (Cerb), empresa vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento- (SIHS) para viabilizar a
implementação do subprojeto Ponto Novo, com investimentos na ordem de 14,2 milhões.
O objetivo do Subprojeto é aumentar a oferta hídrica
e a produção irrigada na região, com destaque para a

instalação do fusegate, tecnologia francesa para ampliação do armazenamento de água na barragem de
Ponto Novo. Na ocasião foi assinado o contrato entre a
Cerb e a Hidroplus, empresa que detém a patente do
dispositivo.
A proposta do subprojeto foi apresentada ao Fundo
Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA)
pelo Governo da Bahia, por meio da SDR e da executora do subprojeto, a Companhia de Desenvolvimento
e Ação Regional (CAR), a ser financiado com recursos
do Pró-Semiárido, projeto em execução, resultado do
acordo de empréstimo entre o Governo e o Fundo.
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Governo, FIDA e movimentos sociais discutem
desenvolvimento rural para o perímetro irrigado
de Ponto Novo
Investimentos
Para a instalação do fusegate serão investidos 7,5 milhões. O dispositivo será instalado no vertedouro da
barragem elevando-o em 1,20 metros, aumentando a
capacidade de reserva de água em cerca de 24%, possibilitando segurança hídrica, ampliação da área irrigada do perímetro e uma maior oferta do abastecimento
de água para consumo humano.
Na fruticultura irrigada serão investidos R$ 3,8 milhões,
com a implantação de 120 hectare irrigados, atendendo 60 famílias, sendo 30 do Movimento de Pequenos
Agricultores (MPA) e 30 do Movimento dos Sem Terra
(MST).
A piscicultura receberá R$ 1,6 milhão em recursos, com
a implantação de 60 tanques rede, no espelho d’água
da barragem e uma unidade de beneficiamento de
pescado, beneficiando 40 jovens.
Para Edvagno Rios, da coordenação nacional do MPA,
“cada dia que passa a gente sente que o nosso sonho
está sendo concretizado. O horizonte se abre para as
famílias que já começaram a produzir na área”, falou.
Assentada no Perímetro Irrigado, município de Ponto Novo

População beneficiada
A barragem atende 215 mil habitantes, com abastecimento de água para o consumo humano, em sete
municípios: Ponto Novo, Filadélfia, Caldeirão Grande,
Itiúba, Senhor do Bonfim, Andorinhas e Jaguarari, com
principais usos para o abastecimento humano, a irrigação e perenização do Rio Itapicuru.

Sobre o Perímetro
O Perímetro Irrigado de Ponto Novo possui uma área
irrigável de 2,5 mil hectares, sendo que atualmente
estão em produção 1,2 hectares, com culturas permanentes e temporárias, predominando a banana. Desse total, 725 hectares são explorados por agricultores
familiares em 141 lotes de cinco hectares e 526 são
cultivados por empresários, gerando 2.600 empregos
diretos e 3.900 empregos indiretos, favorecendo o aspecto socioeconômico do município e do território de
identidade Piemonte Norte do Itapicuru.

R

epresentantes do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA) e do Governo da
Bahia, estiveram reunidos, no município de Ponto Novo, com lideranças dos movimentos de Pequenos
Agricultores (MPA) e dos Sem-Terra
(MST), e acampados, no perímetro irrigado do município, para análise da
proposta do subprojeto Ponto Novo,
que prevê o aumento da oferta hídrica, a produção de sementes crioulas
e o fortalecimento da fruticultura, visando à geração de renda dos agricultores e agricultoras da região.
A missão do FIDA esteve na Bahia
durante 11 dias, realizou visitas à
barragem de Ponto Novo, aos lotes
empresariais e de agricultores familiares do perímetro, reuniões técnicas
de ajustes e nivelamento de informações, para análise da viabilidade da
instalação do fusegate, tecnologia
francesa para armazenamento de
24% a mais de água na barragem.
O coordenador do assentamento
Nelson Mandela, Romildo Sousa,
entidade vinculada ao MPA, falou
da expectativa em receber uma terra para produzir. “Foram oito anos na
perspectiva de superar os desafios e
concretizar o nosso sonho de viver no
campo, com qualidade, e produzir
alimentos saudáveis para sustentar a
família e gerar renda”.

Reunião entre governo, FIDA e movimentos sociais no Perímetro Irrigado de Ponto Novo

“Foram oito anos na perspectiva de superar os desafios e concretizar
o nosso sonho de viver no campo, com qualidade, e produzir alimentos
saudáveis para sustentar a família e gerar renda”

Romildo Sousa,
coordenador do assentamento Nelson Mandela
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técnicos, trabalhar a questão de gênero proporciona
uma reflexão que nos faz participantes de um processo
de mudança de atitude, não só no trato com a comunidade rural, que exclui a mulher dos espaços de decisão, como na relação com as colegas de trabalho e na
vida pessoal também”, ponderou.
Na atuação dos técnicos junto às comunidades são coletadas informações sobre a produção local e questões
relacionadas à organização social, para que os Planos
de Desenvolvimento possam apontar os reais problemas, metas e prazos para solucioná-los, visando resultados significativos na geração de renda e qualidade
de vida das famílias beneficiadas.

opinião
“O sentimento das famílias de agricultores e
agricultoras que estão envolvidos no projeto é de
melhoria da produção e da renda, com perspectiva
de fortalecimento das associações locais, que
contribuem para a potencialização das cadeias
produtivas já existentes”.

Leonardo Lino,
membro do núcleo diretivo do Codeter – Colegiado de
Desenvolvimento Territorial piemonte da diamantina.

Programação

Pró-Semiárido capacita as entidades para execução dos
Diagnósticos Rurais Participativos
Capacitação de técnicos, no município de Juazeiro

T

écnicos do Pró-Semiárido estiveram reunidos no município de Juazeiro, Território de Identidade Sertão
do São Francisco, para a capacitação inicial das instituições contratadas pelo projeto.
O objetivo dessa primeira etapa de formação foi a sensibilização e preparação técnica das instituições para
atuar nas diferentes realidades das comunidades e
suas características, a exemplo das comunidades e povos tradicionais quilombolas, fundo e fecho de pasto,
e assentamentos. Participaram do evento os técnicos
que estão responsáveis pela assistência técnica e extensão rural (ATER) nos 32 municípios atendidos pelo

projeto. A capacitação foi realizada, nas áreas produtiva
e social, para que os técnicos pudessem estar aptos a
executarem o Diagnóstico Rural Participativo e elaborarem os Planos de Desenvolvimento e Investimento, que
norteiam as ações subsequentes do projeto nas comunidades atendidas.
Deivi dos Santos, técnico agrícola do Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (Irpaa), falou
da importância da preparação para o trabalho com as
comunidades, por meio de ferramentas interativas e
participativas, e ressaltou a questão de gênero como
fundamental para uma transformação social. “Para nós,

A capacitação foi dividida em formação teórica e prática dos critérios e metodologias adotados pelo projeto.
Entre os temas debatidos estavam a elaboração dos planos, instrumentos e procedimentos, assim como aplicação de ferramentas de gênero e ensaios agroecológicos.
Foi abordado ainda o método Paulo Freire de decodificação. Durante o evento os técnicos participaram de
trabalhos em grupo e da aplicação de metodologias, simulando cada etapa do trabalho junto às comunidades.
Participaram da formação agrônomos, técnicos agrícolas
e da área social, além da coordenação e de técnicos do
Pró-Semiárido de Salvador, Juazeiro e Senhor do Bonfim. Entre as instituições presentes estavam a Associação
de Assistência Técnica e Assessoria aos Trabalhadores
Rurais e Movimentos Populares (Cactus), Cooperativa
Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá (Coopercuc), Instituto Regional da Pequena Agropecuária
Apropriada (Irpaa) e Serviços de Assessoria a Organizações Populares Rurais (Sasop), Central das Associações
da Agricultura Familiar do Território do Piemonte Norte
do Itapicuru (Caaftipni), Associação de Pequenos Agricultores do Estado da Bahia (Apaesba), Associação de
Pequenos Produtores de Jaboticaba (APPJ), Cooperativa de Assistência à Agricultura Familiar Sustentável do
Piemonte (Cofaspi), Serviço de Assistência Socioambien-

Apresentação da subcoordenação do Sistema Produtivo e de Mercados
tal no Campo e Cidade (Sajuc) e Associação Regional
dos Grupos Solidários de Geração de Renda (Aresol).
A atuação das entidades de assistência técnica em campo é acompanhada pelos técnicos do projeto nos Serviços Territoriais de Apoio à Agricultura Familiar (SETAFs)
de Juazeiro, Jacobina e Senhor do Bonfim.
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Inaugurada em Uauá agroindústria financiada
pelo pró-semiárido

C

ontrariando a teoria de que a
escassez de chuva impossibilita
o desenvolvimento econômico e social no sertão, uma alternativa brota
no município de Uauá, no nordeste
baiano, com a inauguração de uma
agroindústria de beneficiamento de
frutas. Administrada pela Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá (Coopercuc), a
unidade foi viabilizada pelo Governo
do Estado, por meio da Companhia
de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).
Os recursos da ordem de R$ 4 milhões que viabilizaram o projeto desse primeiro empreendimento inaugurado por meio do Pró-Semiárido,
são oriundos do projeto, resultado
do terceiro acordo de empréstimo
entre o Governo da Bahia e o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA). O projeto investirá mais de R$ 350 milhões para
promover o desenvolvimento rural
sustentável nas regiões do estado
com os menores indicadores sociais,
mas com forte potencial econômico,
beneficiando mais de 70 mil famílias
baianas.

Participaram da solenidade o governador Rui Costa, o titular da SDR, Jerônimo Rodrigues, o presidente do
FIDA, o nigeriano Kanayo Nwanze e
o diretor presidente da CAR, Wilson
Dias. O fato de os produtores estarem

organizados em cooperativa facilitou
que o governo apoiasse o empreendimento. Neste caso, teve a contrapartida da comunidade local, recursos do
Governo do Estado, além da doação
do terreno pela Prefeitura de Uauá.
Atualmente a Coopercuc tem 269 cooperados, porém a agroindústria deve
beneficiar mais de três mil famílias,
que também vão fornecer matéria-prima para o beneficiamento.

Novos produtos

A equipe da agroindústria estará
debruçada no desenvolvimento de
novos produtos, bem como na legalização e registro do que é produzido. A unidade polivalente de
beneficiamento terá capacidade de
produzir doces, geleias, sucos e polpas. Um conjunto de equipamentos
realiza o processo de seleção de frutas, tanques de lavagem, esteiras de
elevação e de seleção, tanques de
pasteurização, envazadora de suco e
de polpas. A unidade pode produzir
de um docinho de 50 gramas até um
tonel de polpa com 190 quilos.
A fábrica deverá entrar em plena
operação nos primeiro meses de
2017, após a safra do umbu. Enquanto isso vem produzindo em caráter experimental. Além do beneficiamento de frutas típicas da região,
como o maracujá da caatinga e a
goiaba, no local serão comercializados doces, geleias, sucos e até cerveja de umbu.

Equipamentos da agroindústria, município de Uauá

Associadas da Coopercuc, na comunidade de Lages das Aroeiras,
município de Uauá

A cooperada Benedita Varjão acredita que tempos ainda
melhores virão para quem vive da agricultura familiar.
“Nosso trabalho vem sendo feito há 14 anos, do nosso
jeito, como a gente pode. E essa ajuda do governo, com
essa nova indústria, vai fazer crescer [nossa produção]
cinco vezes mais. Então, vamos pegar mais frutas,
envolver mais produtores. Não vai atender somente os
produtores de Curaçá, Uauá e Canudos. Vamos pegar
frutas da região toda”.
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SDR e CAR firmam dez convênios de consolidação para
fortalecer cooperativas do sudoeste

lizar mais produtos e serviços para os clientes, em sua
maioria turistas, como lanchonete, restaurante, sanitários e um showroom que venha atender as necessidades
dos consumidores.
Ainda para a sede de Manoel Vitorino, será ampliada
a infraestrutura da agroindústria de beneficiamento de
frutas, com ampliação da cobertura do anexo administrativo e da água de expedição; tratamento de água do
reservatório de captação de água pluvial, reuso da água
de caldeira, construção da base e cobertura para instalação da câmara frigorífica, implantação de um reservatório de 10m³ para ampliar o sistema de abastecimento de
água da agroindústria, com investimento de R$ 98 mil.

“Com a criação de uma cadeia
estadual de comercialização, ao
final, o maior beneficiado seja o
agricultor familiar cooperado,
que terá aumento na sua renda e
melhoria da qualidade de vida das
suas famílias”
Gil Neri,
presidente da Rede Gavião

Também serão adquiridos novos equipamentos para
produção de polpas de frutas, implantação de uma câmara frigorífica para estocagem de polpa congelada,
de 100 ml e de um litro; carrinhos para transporte com
bandejas para congelamento das polpas, ampliação do
laboratório, empacotadeira, banco de gelo, refresqueira
e gôndolas, no valor de R$ 237 mil.

Cooperado da Cooproaf, comunidade Poço da Pedra, município de Manoel Vitorino

P

or meio do Pró-Semiárido, a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), tem investido na consolidação
das atividades das agroindústrias construídas no projeto anterior, o Gente de Valor, com financiamento do
Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola
(FIDA), executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), nas regiões sudoeste e nordeste da Bahia.
A Cooproaf, Cooperativa de Produção e Comercialização dos produtos da Agricultura Familiar do Sudoeste
da Bahia, que possui cinco agroindústrias, é a maior beneficiada, com oito convênios. Duas agroindústrias de

beneficiamento de frutas da Cooproaf estão localizadas
na sede do município de Manoel Vitorino, uma na comunidade do Espírito Santo, no município de Mirante,
uma agroindústria na comunidade de Poço da Pedra,
em Manoel Vitorino, e mais uma que está em fase de
construção na sede do município de Jitaúna. Um dos
investimentos, no valor de R$190 mil, se destina ao assessoramento técnico especializado, para gestão das
cinco agroindústrias.
Na sede de Manoel Vitorino, está sendo implantado um
galpão para aumentar a venda e a oferta de produtos
da cooperativa, no valor de R$ 329 mil, para disponibi-

Na agroindústria de Poço da Pedra, em Manoel Vitorino,
serão investidos R$ 124,5 mil na ampliação da infraestrutura da Agroindústria de Beneficiamento de Frutas, com
ampliação da cobertura do anexo administrativo e da
área de expedição, tratamento da água do reservatório
de captação de água pluvial e reuso da água do vapor
da caldeira, construção do depósito para produtos acabados e bombonas para pré-polpas.
Em Mirante, na comunidade Espírito Santo, serão investidos R$ 110 mil na ampliação dos equipamentos da
agroindústria. O laboratório será ampliado, aquisição de
dosador semiautomático para produtos pastosos, cortador para doces em cubos, estante com prateleiras abertas em aço inox, formas de material acrílico, empacotadora de doces, equipamentos e utensílios do sistema
integrado de dessalinização.

Flor do mandacaru no semiárido baiano
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Comunidades de Uauá firmam os primeiros convênios
do Pró-Semiárido

e sociais, sendo R$33,7 como contrapartida das comunidades, que pode ser paga com mão-de-obra, áreas para
experimentações e construções coletivas, por exemplo.
O segundo convênio, contempla a agrobiodiversidade,
com um grupo de interesse composto por 48 pessoas e
um investimento de R$195 mil, sendo R$60 mil de contrapartida. Os quintais agroecológicos são considerados
importantes sistemas de produção complementar às outras formas de uso da terra e estão associados à produção diversificada de frutas, hortaliças, ervas e pequenos
animais que complementam a dieta das famílias. Mas
esse subsistema contempla a construção de tecnologias
sociais de captação e armazenamento de água de chuva.
A fruticultura vai ser ampliada em sua estrutura de produção e aquisição de equipamentos para melhorar a

Praça da igreja matriz, município de Uauá

A

s comunidades Fazenda Retiro, Lages das Aroeiras,
Quixaba e Testa Branca, do município de Uauá, firmaram os primeiros convênios com a Companhia de
Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), por meio do
Pró-Semiárido, com investimentos no valor total de
R$641 mil.
Resultado do Plano de Investimento das quatro comunidades, os convênios foram firmados após o cumprimento de toda a metodologia participativa de escolha das
ações mais adequadas para as localidades, obedecendo
o princípio da produção agroecológica e os diferentes
grupos de interesses: caprino e ovino, mel, fruticultura,
artesanato e quintais agroecológicos.
O Pró-Semiárido trabalha as multifuncionalidades da agricultura familiar, com foco na promoção da segurança ali-

mentar das famílias rurais, da preservação da paisagem
rural e uso sustentável dos recursos naturais, mais especificamente no desenvolvimento socioeconômico das famílias, dando ênfase em gênero e inclusão da juventude.
Com histórico de criação de caprinos há 55 anos, as
comunidades foram contempladas no convênio para o
subsistema da caprinovinocultura. O objetivo é estimular melhorias no manejo e nutrição animal, estabelecer
padrões de produção compatíveis com o mercado, promover capacitações e intercâmbios e melhorar a infraestrutura de recursos hídricos, além de investir na organização social e profissional do criador.
São 69 participantes do grupo de interesse que está contemplado com R$ 189 mil para equipamentos, infraestrutura e formação, com metas econômicas, ambientais

Fundo de pasto na comunidade Testa Branca, município de Uauá

produtividade e as condições de trabalho, incluindo capacitações e incentivo ao trabalho em rede, para viabilizar a comercialização dos produtos beneficiados. São
12 pessoas no grupo e o investimento será de R$180 mil,
sendo R$19,5 de contrapartida da comunidade.
As metas socioculturais têm como objetivo fortalecer as
capacidades individuais e coletivas das famílias do território Esperança do Sertão, composto pelas quatro comunidades, e tem como estratégia um dinâmico processo
de formação das organizações locais e o apoio às suas
ações, na perspectiva da promoção do desenvolvimento
sustentável. Serão investidos R$76,8 mil, sendo R$4,6 mil
de contrapartida em regularização fundiária e registro cartorial dos fundos de pasto, formação em associativismo e
controle social, equipamentos e contratação de um jovem
agente comunitário, morador local.
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EQUIPE PRÓ-SEMIÁRIDO

Pró-Semiárido firma contratos com dez entidades de ATER

COORDENADOR GERAL

Cesar Maynart

SUBCOORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E DE MERCADOS

Carlos Henrique Ramos

SUBCOORDENADOR DE CAPITAL HUMANO E SOCIAL

A

Secretaria de Desenvolvimento
Rural (SDR), por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) assinou contratos com
dez instituições que estão prestando
Assistência Técnica e Extensão Rural
(ATER), nos 32 municípios de abrangência do projeto Pró-Semiárido. A
assinatura aconteceu no Centro de
Formação da SDR, em Salvador.
Adilson Ribeiro dos Santos, presidente da Cooperativa de Agropecuária
Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá (Coopercuc) na ocasião, destacou
que o projeto vai possibilitar a troca
experiências com agricultores e agricultoras, num processo de inclusão e
aprendizado mútuo. “O Pró-Semiárido vai fortalecer não só a agricultura
familiar, mas os jovens e mulheres das
localidades assistidas”, disse.

Samuel Lyra

MONITORIA E AVALIAÇÃO

Heide Oliveira
Carla Ferreira
Celso Celes

ASSESSORIA FINANCEIRA

Samira Aguiar
Raimundo Souza
Geomário Reis
Vivian Pinheiro

ASSESSORA DE GÊNERO

Elizabeth Siqueira

ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA

Geraldo Brito

ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO

Emília Mazzei
SECRETÁRIA

Maria do Amparo
GERENTE REGIONAL

Ademilson da Rocha Santos

Representantes das entidades no dia da
assinatura do contrato

O projeto alinha ATER, crédito rural,
ações de água, de fortalecimento da
agricultura familiar, por meio da agroindustrialização e comercialização.

de geração de renda, em parceria
com o Funcep (Fundo Estadual de
Combate e Erradicação da Pobreza).

O Pró-Semiárido articula políticas públicas com forte potencial de se construir um arranjo institucional de poder
público, nas diversas esferas, criando,
assim, uma rede de vivência com o
semiárido, trabalhando para a superação da pobreza numa perspectiva

Os contratos, no montante de R$ 9,1
milhões para prestação dos serviços
de ATER foram firmados com entidades da sociedade civil que já atuam no
semiárido, reconhecidas pela população local pelos trabalhos realizados. A
vigência é de nove meses, a partir da
data da sua publicação.

Critério na escolha dos
beneficiados
A concepção do atual projeto se difere em aspectos técnicos importantes para a garantia do sucesso da
sua execução. Foram visitadas 2.786
comunidades para que fossem definidas as 460 com as quais o projeto irá trabalhar. Essas comunidades
foram escolhidas segundo critérios
técnicos de pobreza e índices altos
de semiaridez, assim foi garantido o
atendimento à população mais pobre
do estado.

CHEFE DO ESCRITÓRIO DE JUAZEIRO/ SETAF

Sérgio Amin

CHEFE DO ESCRITÓRIO DE SENHOR DO BONFIM/ SETAF

Telma Magalhães

CHEFE DO ESCRITÓRIO DE JACOBINA

Rejane Maia
CONTATOS

www.sdr.ba.gov.br
www.car.ba.gov.br/Prosemiarido

SALVADOR

SENHOR DO BONFIM

AV. LUIZ VIANA FILHO, CONJUNTO SEPL AN, CAB. CEP: 41745- 0 0 0. TELEFONES: (71)3115-6762

AV. DA AGRICULTUR A , S/N – ANTIGO DERBA . CEP 48.970 - 0 0 0. TELEFONE: (74) 3541-7521

JACOBINA

JUAZEIRO

PR AÇA DOIS DE JULHO, 282, CENTRO. CEP 4 4.70 0 - 0 0 0. TELEFONE: (74) 3261-3059

RUA ENGENHEIRO VIANA , Nº 7, CASA . BAIRRO: COUNTRY CLUB / CEP 48.902-325.
TELEFONES: (74) 3612- 0667 E 3611-3933

