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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 da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Rural (SDR), e o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola – FIDA.
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Pró-Semiárido investe 70 milhões na agricultura
familiar em 2017

apresentação
O segundo Informativo representa um balanço sintético das realizações do Pró-Semiárido, projeto que é
fruto da parceria entre o Governo da Bahia, por meio
da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), e o
Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), ao longo do primeiro semestre de 2017.

O

Projeto de Desenvolvimento Rural
Sustentável na Região Semiárida
da Bahia (Pró-Semiárido) é resultado de
um acordo de empréstimo no valor de
R$ 330 milhões para investimentos em
32 municípios do centro-norte do Estado nas principais cadeias produtivas
da região: umbu, mandioca, caprinovinocultura, ouricuri e mel, dentre outras,
com assistência técnica continuada e
apoio à comercialização. A previsão
para este ano é que o investimento
chegue a R$ 70 milhões.

Com o intuito de dar visibilidade às ações do projeto,
esta publicação é semestral e traz os principais acontecimentos e ações voltados para o desenvolvimento
das 460 comunidades mais carentes da Bahia, mais
precisamente dos 32 municípios da área de abrangência do Pró-Semiárido, localizados em cinco Territórios de Identidade do centro-norte do Estado.
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 vem aplicando R$ 330 milhões
para fortalecer milhares de famílias na convivência
com o Semiárido, gerando renda e aumento da produção, por meio de serviços e investimentos diretamente para a população, de 2014 a 2020.

Boa leitura!

Governador
Rui Costa
Secretário de Desenvolvimento Rural (SDR)
Jerônimo Rodrigues
Diretor-presidente da CAR
Wilson Dias
Coordenador do Pró-Semiárido
Cesar Maynart
Assessora de Comunicação do Pró-Semiárido
emília mazzei

O objetivo da parceria é desenvolver
a convivência digna com o Semiárido,
promovendo a segurança alimentar
das famílias rurais, preservando a paisagem rural e o uso sustentável dos recursos naturais e garantindo a dignidade das famílias, por meio da promoção
da agricultura.

Agricultor familiar no município de Ponto Novo

A ideia é proporcionar aos indivíduos
em situação de vulnerabilidade econômica e social o acesso a mecanismos
que permitam sua inserção no mercado, de forma sustentável, com a produção de bens e serviços e o foco na
geração de trabalho e renda como
elemento central de erradicação da
pobreza. Para isso, são adotadas estratégias baseadas na articulação entre
três esferas: a produtiva, a de acesso
aos mercados de bens e serviços e a
de inclusão social via cultura e políticas
públicas.

Em 2016, foram publicados 45 convênios, no valor de R$ 17,33 milhões, após
a aplicação da metodologia do Pró-Semiárido, que inclui visitas técnicas em
campo, a realização de diagnósticos
rurais e a identificação das demandas
das comunidades, com a realização de
assembleias participativas e a elaboração dos Planos de Desenvolvimento e
de Investimentos. Mais 75 convênios
estão em fase de realização. As ações
nas comunidades são financiadas por

meio desses convênios entre as associações locais e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR),
empresa responsável pela execução
do projeto.
As dez entidades regionais que prestam assistência técnica às famílias das
comunidades nos municípios atendidos, juntamente com a equipe técnica
de campo, contratada e capacitada,
complementam o quadro de técnicos
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Público prioritário

nos escritórios locais do projeto, em Juazeiro, Senhor do
Bonfim e Jacobina, responsáveis pela execução das ações
e supervisão das entidades de Assistência Técnica Rural
(ATER).
As atividades para as quais estão sendo aportados os recursos financeiros, em 2017, têm sua natureza voltada para
a implantação das demandas que constam dos Planos de
Desenvolvimento e Investimento, construídos com a população local atendida, por meio de assembleias realizadas
em grupos de quatro comunidades. Além disso, o processo organizativo e de fortalecimento do capital humano e
social será intensificado, tendo em vista as demandas e as
necessidades de organização social para a implementação
dos investimentos produtivos e sociais.

Jovem Kiriri participa do
Terceiro Encontro Global do
Fórum dos Povos Indígenas
na Itália

As 460 comunidades foram selecionadas mediante a
aplicação dos fatores obtidos pela ocorrência da pobreza, do número de Declarações de Aptidão ao Pronaf
(DAPs) emitidas, do número de estabelecimentos abaixo de vinte hectares e dos índices de semiaridez.
A seleção dessas comunidades do Pró-Semiárido foi
definida por meio de um processo de consulta às organizações governamentais e não governamentais com a
atuação nos municípios que compõem a área do projeto, bem como sindicatos, representantes dos movimentos sociais e religiosos, e colegiados de desenvolvimento dos Territórios de Identidade. Foram utilizados,
também, critérios de priorização para as comunidades
quilombolas, de fundo e fecho de pasto, indígenas, tradicionais e de assentamentos rurais.

A

driana Panta Leão, indígena Kiriri da comunidade
Marcação, no município de Banzaê, e Rejane Magalhães, técnica em Desenvolvimento Produtivo e Mercado,
participaram, em fevereiro, do Terceiro Encontro Global
do Fórum dos Povos Indígenas, em Roma, na Itália, realizado pelo Fundo Internacional para o Desenvolvimento
Agrícola (FIDA).
O objetivo do encontro foi discutir sobre como melhorar a
parceria entre o FIDA e os povos indígenas e como a instituição pode apoiar, de forma mais efetiva, a capacitação
econômica desses povos, com especial atenção às mulheres e jovens. A metodologia aplicada teve como base as recomendações e os planos de ação elaborados nas sessões
dos grupos de trabalho formados durante o evento.
A indígena Adriana Panta Leão leva a experiência positiva
da inclusão produtiva e sustentável realizada em sua comunidade, no município de Banzaê, após a implantação
da unidade de beneficiamento de mandioca e da fábrica
de biscoitos, que resultaram no incremento socioeconômico da comunidade, por meio da inserção de mulheres
e jovens indígenas.

Jovem agricultora na horta comunitária, município de Ponto Novo

A unidade foi implantada pelo Governo da Bahia, por
meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), e teve um investimento de R$ 4,4
milhões, recursos estaduais e provenientes do acordo de
empréstimo com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA). Possui capacidade de processamento de duas toneladas de raízes de mandioca ao dia,
com uma produção anual de 150 toneladas de farinha, 24
de fécula e 10 de biscoitos.

“Esse encontro é importante para adquirir mais
conhecimentos e trocar experiências. Pretendo, quando
retornar à aldeia, explicar tudo o que aconteceu
lá. Precisamos sair da área de conforto para
conquistarmos as coisas”

Adriana Panta Leão
“Esse encontro é importante para adquirir mais conhecimentos e trocar experiências. Pretendo, quando retornar
à aldeia, explicar tudo o que aconteceu lá. Precisamos
sair da área de conforto para conquistarmos as coisas”,
disse a jovem de 19 anos, que pretende unir a sabedoria
popular à ciência para, em um futuro próximo, realizar o
desejo de se formar em Medicina.
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Produtos da agricultura familiar comercializados
em shopping da cidade

PRÓ-SEMIÁRIDO CAPACITA ASSOCIAÇÕES PARA A
GESTÃO DOS CONVÊNIOS

F

oi realizada, em maio, no município de Uauá, a segunda
etapa da Oficina de Gestão de Convênios do projeto
Pró-Semiárido. Participaram da capacitação os representantes das comunidades de Testa Branca, Lages das Aroeiras, Quixaba e Fazenda Retiro.
Durante a oficina, os participantes tiveram a oportunidade
de tirar dúvidas sobre questões administrativas e contábeis. O objetivo da CAR é oferecer a formação aos beneficiários para garantir que os recursos públicos sejam
aplicados dentro da legislação e para que as prestações
de contas sejam feitas corretamente, evitando, assim, a
inadimplência das associações e cooperativas conveniadas com o Pró-Semiárido.
Para Graziela Mota, técnica do projeto, na área contábil, “o intuito dessas oficinas é fazer com que as asso-

ciações adquiram autonomia na gestão e possam dar
continuidade às ações realizadas pelo Pró-Semiárido”,
esclareceu. Nesse segundo momento, a equipe técnica
ratifica e fortalece as comunidades para que, realmente,
assimilem os procedimentos de aquisições, de utilização
dos recursos públicos e das funções dos Agentes Comunitários Rurais (ACRs), jovens residentes das comunidades, contratados pelas associações, que mobilizam as
comunidades e são responsáveis pela articulação entre
os beneficiários e o projeto.
Roseli Cordeiro, diretora na Associação de Lages das Aroeiras, falou da importância de aprender como gerir os convênios para que a comunidade possa sonhar cada vez mais
alto. “Sou nova na diretoria, por isso preciso me preparar
para esta gestão e quero aprender, para ser capaz de fazer
a gestão dos convênios da minha comunidade”, disse.

Produtos expostos em março, no Armazém da Agricultura Familiar, no Salvador Shopping

Q

ueijo de leite de cabra, palmito, sequilhos, geleias,
iogurtes, cerveja de umbu, chocolates, castanha-de-caju, frutas desidratadas e cortes nobres de caprinos foram alguns dos itens ofertados no estande do
Armazém da Agricultura Familiar e Economia Solidária,
durante o mês de março, no Salvador Shopping.

tros urbanos, inovando na comercialização desenvolvida nos últimos anos, que é ter a produção rural comercializada in natura. “O que nós estamos fazendo é
investindo em um conjunto de cooperativas e associações para que elas próprias possam agregar valor aos
produtos.

O Armazém faz parte de um processo de divulgação
dos produtos da agricultura familiar em grandes cen-

Então, o Armazém é isso, a possibilidade da gente
apresentar os produtos processados, qualificados, com
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rótulo, marca, embalagem, para que o consumidor urbano possa conhecê-los, comprá-los e gerar renda para
quem os vende e produz”, explica o diretor-presidente
da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional
(CAR), Wilson Dias.
Moradora do bairro da Boca do Rio, Dona Nilza, aposentada de 62 anos, visitou o estabelecimento e encontrou um produto que gosta e dificilmente acha em
Salvador. “Nossa, eu estou achando este armazém
maravilhoso, pois é isso que nós precisamos expor, os
produtos da nossa terra, sem que tenhamos a necessidade de importá-los. Por exemplo, eu já fui à Chapada
Diamantina, trouxe um café delicioso de lá e, aqui, en-
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contrei do mesmo café. Pronto, não preciso mais viajar
para comprá-lo”, disse.

Parceria e Maquete
A iniciativa fez parte de uma parceria do Governo da
Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural
(SDR), junto com a CAR, a Secretaria de Turismo (SETUR)
e com o Salvador Shopping, e conta com o apoio do
Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola
(FIDA). Próximo ao Armazém, o público pôde visitar a
maquete da Bahia com 125 m², pesando, aproximadamente, 18 toneladas, com detalhes das 13 zonas turísticas do Estado. Foi possível caminhar sobre a estrutura
e perceber a riqueza cultural e peculiar de cada região.

Pró-Semiárido promove Oficina sobre Associativismo para
agricultores em Uauá

Associados de Testa Branca, Lages das Aroeiras, Retiro e Quixaba durante a oficina

A

Oficina sobre Associativismo promovida pela equipe do Pró-Semiárido, no mês de abril, teve programação durante todo o dia, com a participação das
associações das comunidades de Testa Branca, Fazenda Retiro, Lages das Aroeiras e Quixaba, além da comissão de controle social do convênio celebrado entre
as associações e a Companhia de Desenvolvimento e
Ação Regional (CAR).

Maquete com pontos turísticos do estado da Bahia

O objetivo da oficina foi capacitar as associações das
comunidades selecionadas no Projeto Pró-Semiárido,
para que os participantes do processo possam se for-

talecer e a ação comunitária possa ser realizada com
efetividade. Samuel Lyra, subcoordenador do Componente do Capital Humano e Social do projeto, esclarece que “são essas associações as responsáveis pela
celebração e execução do convênio, por meio do qual
serão feito os investimentos nas comunidades”.
A moradora da comunidade de Lages das Aroeiras, Analice Cordeiro de Moraes, que participa da oficina, comenta
a importância em não faltar a essas capacitações. “Quando a pessoa tem vontade de participar, faz tudo para estar
presente nesses momentos importantes”, disse.
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Equipe do Pró-Semiárido participa do I Ciclo Internacional de
Diálogos: Feminismo e Agroecologia

Equipe do Pró-Semiárido presente ao evento, em Recife

A

s chefes dos escritórios de Senhor do Bonfim, Telma Magalhães, e de Jacobina, Rejane Magalhães,
e Elizabeth Siqueira, Assessora de Gênero, juntamente com a técnica do Componente de Desenvolvimento
Humano e Social, Lizianne de Castro Santos, participaram do VI Seminário Mulheres em Territórios de Resistências: Lutas e Construções Feministas por uma ATER
Agroecológica & I Ciclo Internacional de Diálogos: Feminismo e Agroecologia, que aconteceu em março, no
Auditório da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade
Federal Rural de Pernambuco.
Com o objetivo de construir um espaço de fortalecimento da luta feminista e de alianças entre mulheres
rurais e urbanas da Região Nordeste, a partir da apre-

sentação de experiências de agricultoras, movimentos
sociais, organizações e universidade, o evento contou
com as Mesas: Lutas e Resistências: As Políticas Públicas para as Mulheres Rurais Frente ao Golpe; A Luta das
Mulheres pelos e nos Territórios; Por uma ATER Feminista e Agroecológica na Região Nordeste; e Desafios
para o Feminismo Rural: A Luta pela Divisão Justa do
Trabalho Doméstico e contra a Violência Sexista.
A participação da equipe do Pró-Semiárido nesses espaços possibilita conhecer e discutir alternativas que
contribuam com a execução do projeto, visando à inclusão e à equidade de gênero não apenas numericamente, mas de forma qualitativa, proporcionando, de
fato, o protagonismo das mulheres.

Festival do Umbu representa firme parceria entre
o Estado e a agricultura familiar

C

riado para celebrar o potencial de geração de renda e melhoria da qualidade de vida na região, o
9º Festival do Umbu foi realizado nos dias 28 e 29 de
abril, na Praça São João Batista, centro do município de
Uauá. São nove anos de apoio do Governo do Estado
aos agricultores e agricultoras familiares que realizam o
festival por meio da Cooperativa Agropecuária Familiar
de Canudos, Uauá e Curaçá (COOPERCUC).
A edição 2017 trouxe como tema “Integração dos Sistemas Produtivos no Semiárido”, com o objetivo de dar
visibilidade ao trabalho desenvolvido pela COOPER-

CUC e pelas entidades parceiras, no âmbito nacional
e internacional, ao mostrar a importância da agricultura
familiar por meio de práticas sociais, ambientais, culturais e econômicas, desenvolvidas nas comunidades.
A programação contemplou a visitação a estandes de
exposição e comercialização de produtos de diversos
grupos do Semiárido, painéis de discussões e apresentações culturais, além de palestras, oficinas, rodadas de
negócios e barracas de culinária regional.
O encontro anual é um momento de celebração dos
resultados do beneficiamento e da comercialização dos
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Treinamento em Moçambique dá origem a artigos de
experiências exitosas no desenvolvimento rural

produtos oriundos das frutas nativas da
caatinga, especialmente o umbu, símbolo cultural e ambiental da região.
Realizado desde 2008, o Festival do
Umbu apresenta os avanços do cooperativismo, além de ser um espaço para
debater os rumos da agricultura familiar
na região e as políticas públicas necessárias para garantir o êxito na convivência digna com o Semiárido baiano.
De acordo com Denise Cardoso, presidenta da COOPERCUC, os temas trazidos para os painéis tiveram como objetivo “enriquecer a discussão em torno
da diversificação dos sistemas produtivos e também mostrar para as pessoas
a importância da agricultura familiar em
suas diferentes atividades”.

Banda de estudantes locais se apresenta no Festival

Armazém da Agricultura
Familiar
Este ano, o festival teve como novidade o Armazém da Agricultura
Familiar, espaço que apresentou
a Central da Caatinga, uma organização que reúne 10 cooperativas que trabalham com produtos
de base familiar e com a economia solidária. A Central desenvolve um trabalho em rede, preocupado com a agregação de valor
aos produtos e a preservação do
meio ambiente. A implantação
do Armazém, em Juazeiro, será
financiada integralmente pelo
Pró-Semiárido.
(crédito: Ascom Pró-Semiárido e Irpaa)

equipe do prÓ-semiárido e os grupos de trabalho, em Moçambique

A

segunda etapa do treinamento da nova metodologia de sistematização, realizada em Maputo, Moçambique, ocorreu de 3 a 7 de julho, com representantes dos projetos parceiros do Fundo Internacional para
o Desenvolvimento Agrícola (FIDA).

Estande do Armazém da Agricultura Familiar montado para o Festival

O encontro teve como objetivo a capitalização de experiências bem-sucedidas de grande impacto em desenvolvimento rural, por meio de uma metodologia de

sistematização que descreve e analisa os resultados,
originando um artigo com as lições aprendidas, que
deverá ser compartilhado com os outros.
Cada técnico do Pró-Semiárido participou de um tema
que teve impacto direto no desenvolvimento rural e
acrescentou experiências exitosas, para a sistematização e para serem replicados em outros locais. Os nomes indicados pelo escritório do FIDA no Brasil, para a
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análise do projeto Gente de Valor, fruto do acordo de
empréstimo finalizado em 2014, foram: Carlos Henrique
Ramos, com o tema Quintais Agroecológicos; Samuel
Lyra , com os Agentes de Desenvolvimento Social; Elizabeth Siqueira, com o Recorte de Gênero; e Egnaldo
Xavier, que trabalhou a experiência da Cooperativa de
Produção e Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar do Sudoeste da Bahia (COOPROAF).
O processo começou com a descrição e a análise de
um conjunto de casos e estão sendo selecionadas as
principais lições aprendidas, em cada projeto, para se-

Grupo participante do intercâmbio, em Moçambique
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rem compartilhadas entre todas as organizações interessadas. Ao retornarem ao Brasil, os participantes continuarão o processo com a equipe do Pró-Semiárido,
com suporte on-line fornecido pela CTA, atualmente,
um dos maiores centros de pesquisa em agricultura do
mundo, localizado na Holanda.
O escritório do FIDA de Moçambique, em parceria com
a CTA – Holanda, por meio de uma doação de Gestão
do Conhecimento para Moçambique, foi o responsável
pela organização do treinamento sobre capitalização
de experiências de projetos.

SDR lança livro de jovem cordelista em Uauá

I

nvestir na juventude, valorizando a cultura local do Semiárido é um dos focos do Pró-Semiárido. Com este
objetivo, foi lançado, em maio, na comunidade de Testa Branca, o livro “Meus Cordéis: de Uauá para o Mundo”, de Teones Almeida, filho de agricultores do município contemplado na área de abrangência do projeto.
Teones trabalha como Agente Comunitário Rural (ACR), contratado pelo
Pró-Semiárido para articular junto a
um grupo de quatro comunidades, das
16 que compõem o universo atendido
no município de Uauá. O jovem fez
um pré-lançamento do seu livro no 9º
Festival do Umbu, realizado no final do

mês de abril. “Este momento é único para mim. Estou
realizando um sonho. Posso dizer que foi o melhor dia
da minha vida, até hoje”, disse, emocionado.

O coordenador do Pró-Semiárido falou sobre a importância de apoiar os jovens talentos do Sertão baiano.
“Fortalecer e incentivar a cultura local,
Este momento é único para mim. notadamente dos jovens, é uma das
estratégias do projeto em seu esforço
Estou realizando um sonho.
de promover o desenvolvimento regioPosso dizer que foi o melhor dia nal”, afirmou. O lançamento contou
com a presença de cordelistas, poetas
da minha vida, até hoje”
e músicos locais, em uma grande celebração do talento e da cultura do SemiTeones Almeida
árido baiano.

Teones Almeida autografa seu primeiro livro, na comunidade Testa Branca, em Uauá
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Pró-Semiárido realiza formação em Gênero
para técnicos de campo

Pró-Semiárido realiza oficinas de Comunicação
com equipes regionais
Agroecologia é uma
forma de ver e de se
relacionar no campo. E
trabalhar a questão
do gênero é uma
ferramenta de mudança
social, que nos chama
à reflexão sobre a
nossa realidade para
uma desconstrução do
preconceito”

Beth Siqueira,
assessora de Gênero, Raça
e Geração
Beth Siqueira acolhe a equipe de Formação em Gênero

T

écnicos do projeto Pró-Semiárido e equipes de campo das entidades de assistência técnica e extensão
rural contratadas participaram de uma capacitação que
ocorreu nos três escritórios regionais, em Senhor do
Bonfim, Jacobina e Juazeiro, com o objetivo de debater
sobre as relações sociais de gênero e a sua imbricação
com os aspectos étnicos, raciais e geracionais, sobre a
juventude e a estratégia da Ciranda das Crianças.
A formação faz parte do Planejamento de Gênero, pensado como uma atividade de forma continuada, já que não
faz parte de um universo técnico agrícola, especificamente.
Para a assessora de Gênero, Raça e Geração, a mestra
Beth Siqueira, o Pró-Semiárido deve trabalhar continu-

amente a questão do machismo, da subordinação da
mulher, da opressão e das desigualdades de gênero em
uma perspectiva agroecológica. “Agroecologia é uma
forma de ver e de se relacionar no campo. E trabalhar a
questão do gênero é uma ferramenta de mudança social, que nos chama à reflexão sobre a nossa realidade
para uma desconstrução do preconceito”, disse.
E continuou: “E o Pró-Semiárido possui em seu desenho uma base de processo educativo, pedagógico,
mas com um conteúdo teórico e político para que os
técnicos em campo possam perceber as relações e a
transversalidade do assunto, porque está no cotidiano
das pessoas. Ele transversaliza os componentes socioprodutivos”, concluiu.

A

s equipes técnicas dos escritórios de Jacobina, Senhor do
Bonfim e Juazeiro, do Pró-Semiárido, participaram da Oficina de Comunicação, na segunda quinzena de
maio, para debater temas como “Direito à Comunicação”, “Mídia Hegemônica Brasileira” e “Semiárido na
Mídia”.
Os encontros foram promovidos
pela Assessoria de Comunicação
do projeto, responsável pelos eixos de Educomunicação e da Gestão do Conhecimento, além do
trabalho de difusão das ações do
Pró-Semiárido. As vivências foram
facilitadas pela jornalista e educomunicadora Lise Guimarães, para
um público de cerca de 45 participantes, nos municípios de Jacobina e Senhor do Bonfim, e, em Juazeiro, para 75 pessoas.
Para a chefe do Pró-Semiárido, no
escritório regional de Senhor do
Bonfim, Telma Magalhães, a oficina realizada com a equipe técnica
do SETAF proporcionou uma análise da conjuntura política atual do
país. “Além da percepção de que
comunicação é um direito, é preciso que haja a permanente busca por
garanti-lo, não aceitando como fato
consumado a atual concentração da
mídia brasileira, buscando sempre a
construção de um sistema público
de comunicação.

Equipe de Senhor do Bonfim, após a Oficina de Comunicação
No Pró-Semiárido, temos a missão
de garantir o acesso direto dos beneficiários às tecnologias de Comunicação e Informação”, disse. A oficina tem a finalidade de sensibilizar
as equipes para trabalhar a comunicação nas comunidades atendidas

pelo Pró-Semiárido, especificamente com a juventude, apresentando
ferramentas como fotografia, radioweb, produção textual e redes
sociais, para que possam protagonizar a divulgação das notícias e as
realidades locais.

Notas:
O Pró-Semiárido vem investindo fortemente na difusão das suas ações,
por meio do Informativo semestral e da assessoria de imprensa. Para
publicizar ainda mais o projeto, foram entregues agendas, folhinhas e
calendários personalizados, com fotos de comunidades e de pessoas
da área de abrangência. Publicações sobre temas como “Seleção e
Diagnóstico das Comunidades”, “O que é Gênero” e “Cartilhas de Comunicação” estão sendo produzidas, além de folders de divulgação de
produtos da agricultura familiar. A comunicação não para.
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Foi entregue ao Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA) o relatório de auditoria referente ao ano de 2016, resultado da auditoria do Tribunal de Contas do Estado da Bahia
(TCE). O parecer concluiu que não houve ressalvas
e considerações: “as demonstrações financeiras
mencionadas representam adequadamente, em
todos os seus aspectos relevantes, os recursos recebidos e os desembolsos efetuados, bem como
os investimentos acumulados no projeto e a movimentação de recursos na Conta Especial, no período de 01.01 a 31.12.2016”.

100% dos planos de Desenvolvimento e Investimento, elaborados juntamente com as comunidades e avaliados pelos colegiados dos cinco
Territórios de Identidade que estão na área de
abrangência do Pró-Semiárido, obtiveram resultados positivos. Foram analisados 17 planos em
2016 e 31 planos até o final do mês de maio de
2017. Os planos são dispostos no Sistema de Cadastro dos Planos de Desenvolvimento e Investimento (SISPLANDI) e, após receber a aprovação
dos colegiados de Desenvolvimento Territorial correspondentes às regiões, passam pela avaliação
dos subcoordenadores dos componentes Produtivo e Social e pela Assessoria de Gênero, e seguem
para a elaboração dos convênios.

O Pró-Semiárido promove uma Chamada de Assistência Técnica e Contínua (ATC) para o credenciamento de prestadora
de serviços de assessoramento técnico no âmbito da produção, da organização e do desenvolvimento socioprodutivo,
voltados para as comunidades e organizações produtivas da
agricultura familiar, na área de atuação do Pró-Semiárido.
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EQUIPE PRÓ-SEMIÁRIDO
EQUIPE PRÓ-SEMIÁRIDO
COORDENADOR-GERAL
CESAR MAYNART
SUBCOORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E DE MERCADOS
CARLOS HENRIQUE R AMOS

Está em fase de assinatura de contrato a empresa que ficará responsável pela execução
dos Estudos de Linha de Base para a avaliação
de impactos das comunidades que são alvo da
intervenção do Pró-Semiárido. A Companhia
de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR)
apresentou, de forma pública e transparente, os parâmetros normativos e técnicos para
a contratação de serviços profissionais para a
elaboração dos estudos, que serão utilizados
como referência comparativa para a observação periódica dos avanços em direção aos resultados e impactos esperados, e para as avaliações de meio termo e posterior do projeto.

SUBCOORDENADOR DE CAPITAL HUMANO E SOCIAL
SAMUEL LYR A
ASSESSORA DE GÊNERO
ELIZABETH SIQUEIR A
ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA
GER ALDO BRITO
ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO
EMÍLIA MAZZEI
MONITORIA E AVALIAÇÃO
HEIDE OLIVEIR A
CARL A FERREIR A
CELSO CELES
ASSESSORIA FINANCEIRA
SAMIR A AGUIAR
R AIMUNDO SOUZA
GEOMÁRIO REIS
GR AZIEL A MOTA
VIVIAN PINHEIRO
SECRETÁRIA
MARIA DO AMPARO

O Pró-Semiárido, por meio do Componente Produtivo, Acesso a Mercados e Sustentabilidade Ambiental,
avaliou 31 planos de Desenvolvimento e Investimento, em 124 comunidades rurais, de 24 municípios,
que decorrerão, cada um, em dois
ou três convênios com as associações locais. Os convênios beneficiarão 3.978 famílias, com um investimento total de R$ 13,5 milhões nos
componentes Produtivo e Social.
Cada convênio possui prazo de execução de 1 ano e o investimento
médio por família é de R$ 2.634,00.

GERENTE REGIONAL
ADEMILSON DA ROCHA SANTOS
CHEFE DO ESCRITÓRIO DE JUAZEIRO/ SETAF
SÉRGIO AMIN
CHEFE DO ESCRITÓRIO DE SENHOR DO BONFIM/ SETAF
TELMA MAGALHÃES
CHEFE DO ESCRITÓRIO DE JACOBINA/ SETAF
REJANE MAIA

SALVADOR

SENHOR DO BONFIM

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

AV. DA AGRICULTUR A , S/N – ANTIGO DERBA . CEP: 48970 - 0 0 0. TELEFONE: (74) 3541-7521.

JACOBINA

JUAZEIRO

AV. ORL ANDO OLIVEIR A PIRES, 80 0, CENTRO. CEP: 4 4.70 0 - 0 0. TELEFONE: (74) 3612-3059.

RUA ENGENHEIRO VIANA , Nº 7, CASA . BAIRRO: COUNTRY CLUB / CEP: 48902-325.
TELEFONES: (74) 3612- 0667 E 3611-3933.

CONTATOS

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

