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Pôr-do-sol na comunidade de Testa Branca, município de Uauá.

APRESENTAÇÃO
Esta publicação tem como objetivo representar o Marco Zero de imagens do Pró-Semiárido, projeto fruto da parceria entre o Governo da Bahia, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Rural (SDR) e do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR).
Com o intuito de dar visibilidade às ações do projeto, este material pretende mostrar
as comunidades no momento inicial das atividades, antes do efetivo investimento,
para que as mudanças possam ser mensuradas e comparadas periodicamente e, assim, acompanhar a evolução da intervenção. Estão sendo atendidas 460 comunidades,
das mais carentes do Estado da Bahia, em 32 municípios do centro-norte do Estado,
área de abrangência do Pró-Semiárido - em cinco Territórios de Identidade.
A execução do projeto é coordenada regionalmente por três escritórios, com uma
equipe técnica multidisciplinar de supervisão, sediados nos Serviços Territoriais de
Apoio à Agricultura Familiar (SETAFS) de Juazeiro, Senhor do Bonfim e Jacobina. A
execução direta nas comunidades é realizada por dez entidades regionais de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) contratadas, somando-se 25 profissionais de
nível superior (agrônomos, veterinários e assistentes sociais), 115 técnicos em agropecuária e 115 jovens, entre 19 e 25 anos, que atuarão diretamente nas comunidades
como Agentes Comunitários Rurais (ACR).
No Território Bacia do Jacuípe, o projeto atua nas cidades de 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, Itiúba e Queimadas. Por fim,
o Território de Identidade Sertão do São Francisco entra na área de abrangência com
Casa Nova, Curaçá, Juazeiro, Remanso, Sento Sé, Sobradinho, Uauá, Campo Alegre de
Lourdes e Pilão Arcado.
Entre 2014 e 2020, o Governo da Bahia aplicará um total de 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 diretos para a população.

Comunidade de Várzea Queimada, município de Uauá.

O PRÓ-SEMIÁRIDO
O Pró-Semiárido é um projeto de desenvolvimento rural que atua em 460 comunidades, selecionadas a partir do grau de pobreza e concentração de agricultores
familiares. Naquelas identificadas com maior nível de escassez de bens e produtos,
fomenta-se a participação de toda a comunidade na indicação de oportunidades de
desenvolvimento produtivo e na definição de ações a serem implementadas.
A princípio, o projeto é desenvolvido junto a associações de produtores e cooperativas já existentes e que demonstram potencial para se consolidar e contribuir com
a geração de renda dos seus membros. Porém espera-se que, com o andamento do
projeto, outros organismos desse tipo surjam e sejam apoiados.
Seu objetivo é construir mais oportunidades para populações rurais com baixos
Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), a partir do potencial de crescimento
da comunidade, e sempre em uma perspectiva de inclusão produtiva. A partir da
aplicação de diversas políticas públicas de apoio à agricultura familiar, o Pró-Semiárido busca valorizar e aprimorar o uso sustentável dos recursos existentes – terra,
biodiversidade, mão de obra – para ampliar a capacidade produtiva das unidades
familiares atendidas. Também visa estimular a criação de novas fontes de renda no
âmbito do beneficiamento e processamento da produção agropecuária e de outras
atividades econômicas. E, finalmente, o projeto deve dar um impulso maior ao acesso da população atendida a diferentes mercados, para fortalecer a comercialização
nas comunidades.
O Pró-Semiárido se estrutura com três componentes: o de Desenvolvimento do Capital Humano e Social (Componente 1); o apoio ao Desenvolvimento Produtivo e de
Acesso a Mercados (Componente 2); e o de Gestão, Monitoria e Avaliação (Componente 3). Eles irão orientar as ações para que as metas sejam alcançadas, sempre
guiados por quatro eixos principais: Assessoria Técnica; Financiamento de Investimentos Produtivos e Ambientais; Sensibilidade de Gênero e de Geração; e Facilitação do Acesso a Políticas Públicas.
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Catadoras de buriti, na comunidade Brejo Dois Irmãos, município de Pilão Arcado.
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METODOLOGIA

O

Pró-Semiárido atua com uma abordagem participativa, permitindo – no marco das prioridades e
orientações gerais definidas para o projeto – que a
demanda do público beneficiário seja a principal fonte de
direcionamento das suas atividades. Seu roteiro metodológico de planejamento participativo coloca grande ênfase na
definição e implementação do Plano de Desenvolvimento e
Investimento, o que facilita a organização do trabalho, ao
mesmo tempo em que favorece o monitoramento e a avaliação do seu andamento.
Esse plano é o principal instrumento de construção da
sinergia entre os componentes do projeto e também com
outros programas ou iniciativas que possibilitem a ampliação das suas atividades. O trabalho ainda possui uma
natureza pedagógica intrínseca, o que permite afirmar que
o conjunto de ações do Pró-Semiárido possui um caráter
educativo.

O Componente 1 tem como principal orientação o incremento das capacidades individuais e coletivas necessárias
para a promoção de um desenvolvimento sustentável entre
as famílias, comunidades e organizações econômicas da
área de atuação do projeto. Também desenvolve atividades
que visam fortalecer a qualidade da assessoria técnica, a
partir de cinco eixos de trabalho:
a) Assessoria Técnica
b) Mobilização Social
c) Aperfeiçoamento das Equipes de Assessoria
d) Capacitação para o Acesso às Políticas Públicas
e) Fortalecimento dos Grupos de Jovens e Mulheres e
Equidade de Gênero
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A Assessoria Técnica é responsável pela condução do processo de planejamento participativo junto às comunidades
e organizações econômicas. O trabalho iniciou-se com a
realização de um Diagnóstico Rural Participativo (DRP) em
cada um desses territórios rurais e levou em conta os temas
centrais do projeto (produção, acesso a mercados, renda,
manejo e conservação de recursos naturais, com equidade
de gênero e de geração e acesso a políticas públicas).
O diagnóstico, por sua vez, levou à elaboração de Planos
de Desenvolvimento e Investimento das comunidades –
atendidas em agrupamentos de quatro, seguindo o critério
de proximidade dos denominados territórios rurais –, que
incluem ações de diversos temas. Como esses planos são
elaborados em uma perspectiva ampla de desenvolvimento
da comunidade, preparam-se planos mais específicos – de
Negócios e de Trabalho –, que devem definir um conjunto
de investimentos e atividades de desenvolvimento de capacidades, levado a cabo com o apoio do projeto. Entre outras ações, podem ocorrer cursos, dias de campo e visitas
de intercâmbio. A assistência técnica contínua e especializada, prestada por entidades contratadas na região, é um
fator essencial de apoio às comunidades em seu processo
de desenvolvimento.
Enquanto algumas das atividades focam na produção sustentável e na convivência com o Semiárido, outras abordam
conteúdos relacionados ao fortalecimento das organizações.
Trata-se, sempre, de desenvolver as capacidades das lideranças comunitárias e econômicas para que possam gerir os
projetos, equipamentos e unidades produtivas – frutos da
implementação dos planos ou de outras fontes financeiras –,
e acessar os mercados institucional e convencional.

Área de Abrangência
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CAÉM
CAÉM

Casa de farinha na comunidade quilombola de Várzea Queimada, município de Caém.

Território Rural Padre Luiz Tonetto
(Comunidades: Baixa do Mel, Várzea Dantas, Várzea Grande da Felícia e Várzea Queimada)

O

Território Rural Padre Luiz Tonetto, localizado no município de Caém, Território de Identidade Piemonte
da Diamantina, é formado pelas comunidades de Baixa do Mel, Várzea Dantas, Várzea Grande da Felícia e Várzea Queimada, sendo esta última reconhecida pela Fundação
Palmares como comunidade remanescente de quilombo.

Caém

SETAF/Escritório Jacobina

INTERVENÇÃO DO PROJETO NOS SUBSISTEMAS
PRODUTIVOS - 1º ANO:
MANDIOCULTURA
APICULTURA/MELIPONICULTURA
QUINTAIS AGROECOLÓGICOS
AVICULTURA

Produtivo - 86 beneficiários
Sociocultural - 149 beneficiários
Investimento Socioprodutivo - R$ 348.268,55

O processo de formação das comunidades que compõem o
território rural se deu através da vinda de forasteiros que se
instalaram nas terras da região, até então pertencentes, em
sua maioria, a um só proprietário. A propriedade não possuía cercas, o que facilitou a ocupação pelas famílias e gerou
grande disputa, inclusive com conflitos armados. A partir de
então, os ocupantes começaram a cercar os seus terrenos
para garantir a posse. Nesse processo, destacou-se o trabalho da Igreja Católica, na figura do Padre Luiz Tonetto, que dá
nome ao Território Rural.
Quanto à produção, percebe-se a intensificação da dependência do homem do campo com a cidade, seja para obter mercadorias necessárias para a sua subsistência, como
também para a execução das práticas agrícolas – insumos
para a melhoria do solo cultivado, sementes e ração para a
alimentação animal, entre outros. Assim, ocorre o comprometimento significativo da economia local e da continuidade
da produção, também prejudicada pela escassez de chuvas.
Ressalta-se que o Território Rural Padre Luiz Tonetto é marcado pela pobreza e as suas principais fontes de renda são
o programa federal Bolsa Família e a aposentadoria rural,
carecendo de políticas públicas estruturantes para o enfrentamento de uma realidade política, econômica, cultural e social vulnerável.

Marco Zero - Projeto Pró-Semiárido | 15

Agricultora exibe mandioca gigante colhida no quintal, na comunidade de Várzea Queimada, município de Caém.
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METAS PRODUTIVAS
MANDIOCULTURA
• Equipamentos para Beneficiamento
• Ensaio Agroecológico
• Apoio à Comercialização
• Oficinas
• Intercâmbios
• Cirandas
APICULTURA/MELIPONICULTURA
• Kit Apicultura
• Viveiro de Mudas
• Apoio à Comercialização
• Cirandas
• Oficinas
• Intercâmbios
QUINTAIS AGROECOLÓGICOS
• Cisterna de 50 m³
• Kit Motoforrageiro
• Cirandas
• Oficinas
• Instrutoria
• Canteiros
AVICULTURA
• Aviário Rústico
• Kit Motoforrageiro
• Oficinas
• Cirandas
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Meninos quilombolas da comunidade de Várzea Queimada, município de Caém.
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METAS SOCIOCULTURAIS
• Agente Comunitário Rural (ACR)
• Cirandas
• Equipamentos Socioculturais (Kit
Informática e Kit Audiovisual)
• Assembleias
• Encontros de Mulheres
• Encontros de Jovens
• Seminários
• Capacitações
• Cursos
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Mulheres apresentam dança afro na comunidade de Várzea Queimada, município de Caém.

Quando uma comunidade tem uma cultura viva, grandes talentos e
uma memória, ela se torna muito mais motivante para a gente viver
no Semiárido.”

Sirlane Silva
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Desde criança, desde o
tempo de minha mãe, eu
já fazia isso... [sobre usar
o licuri]. Aqui, se faz arroz,
temperamos peixe, galinha
e, se for possível, botamos
licuri também no feijão.”

Dona Luiza

Catadora de licuri na comunidade de Várzea Queimada, município de Caém.

Pôr-do-sol no município de Caém.
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Samba de roda na comunidade de Várzea Queimada, município de Caém.
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O quilombo que a gente
está iniciando agora é
uma comunidade unida.
Conseguimos muitos
benefícios que antes
não tínhamos. Como
quilombolas, readquirimos
os direitos que foram
perdidos.”

Professora Leonidia
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Cesto de licuri na comunidade de Várzea Queimada.

Manifestações culturais quilombolas, na comunidade de Várzea Queimada.

José
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Aqui no Semiárido,
você constrói sonho,
você constrói vida,
constrói amigos,
família e assim por
diante.”
de

Jesus

dos

Santos

Cacho de licuri no pé do licurizeiro, comunidade de Várzea Queimada, município de Caém.

CAPIM GROSSO
CAPIM
GROSSO
Mãe de santo da comunidade quilombola do município de Capim Grosso.

Território Rural Padre Xavier Nichelle
(Comunidades: Aroeira, Barro Vermelho, Cambueiro e Volta)

O
Capim Grosso

SETAF/Escritório Jacobina

INTERVENÇÃO DO PROJETO NOS SUBSISTEMAS
PRODUTIVOS - 1º ANO:
APICULTURA/MELIPONICULTURA
QUINTAIS AGROECOLÓGICOS
CAPRINOVINOCULTURA
PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS

Produtivo - 80 beneficiários
Sociocultural - 126 beneficiários
Investimento Socioprodutivo - R$ 342.514,89

Território Rural Padre Xavier Nichelle está localizado
nas proximidades do Rio Itapicuru Mirim, no município
de Capim Grosso. Trata-se de uma população de baixa renda, recém-reconhecida como Território Quilombola, com
exceção da comunidade de Aroeira. No entanto, é visível o
desafio de avançar na formação étnico-racial para o autorreconhecimento como negras e negros. Nesse território existem
três escolas de Ensino Fundamental 1 que agregam crianças e
adolescentes das quatro comunidades, porém sem educação
contextualizada.
Há a presença significativa de mulheres e jovens nas comunidades, mas com baixa participação na renda real da família. Tal
cenário tem gerado o êxodo da população, especialmente da
juventude, em busca de emprego, ainda que para cidades vizinhas. Em decorrência de a estrutura agrária local ser formada
em sua maioria por minifúndios e pela ausência de suporte
técnico que modifique o manejo nos sistemas de produção, o
desmatamento para a construção de roçados e pastos tem sido
uma prática cotidiana, gerando, por consequência, um ambiente
de baixo potencial agrícola.
A população sobrevive, em larga medida, com recursos dos
programas públicos de assistência social, complementados
por atividades agrícolas e pecuárias, como a criação de pequenos animais (galinhas de capoeira, ovinos, caprinos) e reduzido rebanho de bovinos. É comum também o cultivo de
roçados com culturas diversas, como mandioca, milho e feijão,
em dois períodos do ano agrícola.
Nesse contexto, são identificadas fragilidades na organização
local da comunidade e falta de ordenação específica, tanto da
juventude quanto das mulheres, o que justifica as proposições
sociais demandadas pelo território.
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Agente comunitário rural (ACR) do Pró-Semiárido mostra a criação de
caprinos na comunidade Cambueiro, no município de Capim Grosso.
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METAS PRODUTIVAS
APICULTURA
• Kit Apicultura
• Apoio à Comercialização
• Cirandas
• Oficinas
QUINTAIS AGROECOLÓGICOS
• Cisterna de 50 m³
• Kit Motoforrageiro
• Cirandas
• Oficinas
• Instrutoria
• Canteiros
CAPRINOVINOCULTURA
• Ensaio Agroecológico
• Silo
• Apoio à Comercialização
• Oficinas
• Instrutoria
• Cirandas
PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS
• Kit para a Manipulação de Alimentos
• Intercâmbios
• Instrutoria
• Oficinas
• Cirandas
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Comunidade quilombola Cambueiro, no município de Capim Grosso.
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METAS SOCIOCULTURAIS
• Agente Comunitário Rural (ACR)
• Equipamentos Socioculturais (Kit
Informática e Kit Audiovisual)
• Cirandas
• Cursos
• Encontro de Mulheres
• Encontro Misto
• Encontro de Jovens
• Oficinas
• Cursos
• Seminários
• Capacitações
• Cirandas

Marco Zero - Projeto Pró-Semiárido | 31

A gente sempre faz o candomblé, faz
o caruru, e aí tem aquelas músicas
de cantar... Cosme e Damião, Santa
Bárbara... dos Orixás.”

Dona Maria

de

Jesus

Mulher quilombola mostra o sincretismo religioso na comunidade Cambueiro, no município de Capim Grosso.
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A pretensão
é produzir e
comercializar.
Isso é pouco
ainda, por conta
de água mesmo.
A gente tem
poucas famílias
com cisterna de
produção, por
exemplo.”

Wellington
Pinheiro de
Souza

Criação de caprinos na comunidade Cambueiro, no município de Capim Grosso.

Não é fácil a gente viver hoje no Semiárido, mas a
gente tem que se adaptar... o maior desafio da gente
hoje é a adaptação.”

Valdir Lima

de

Souza
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Lutar sempre, juventude! Desistir
jamais! É uma luta! O mais
importante, que vai nos expandir,
é a internet que a gente não tem
ainda. Tem só em uma casa, mas
é bastante lenta.”

Jedeilson Jesus
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dos

Santos

PILÃO ARCADO
PILÃO
ARCADO
Mulheres colhendo buriti.

Território Rural Buricã
(Comunidades: Brejo da Capoeira, Brejo do Piqui/Carrasco, Brejo do Urubu e Brejo Dois Irmãos).

O
Pilão Arcado

Território Rural Buricã é formado por quatro comunidades de características e vivências de fundo de
pasto. Distante cerca de 160 quilômetros da sede de
Pilão Arcado, reúne, aproximadamente, 113 famílias, cuja base
econômica é a produção agrícola e extrativista, principalmente a produção de cana, buriti e frutas, além da criação
de cabra, ovelha e suínos. Possui boas floradas, com alto
potencial apícola.
O acesso às comunidades é feito via estradas precárias, com
muitos buracos em asfalto deteriorado e um trecho de areia
funda – característica de praia – por onde trafegam apenas
veículos com tração 4X4. Percebeu-se durante as visitas técnicas que há muito desperdício de frutas por falta de estradas que possibilitem a comercialização desses produtos.

SETAF/Escritório Juazeiro

INTERVENÇÃO DO PROJETO NOS SUBSISTEMAS
PRODUTIVOS - 1º ANO:
BENEFICIAMENTO DO BURITI
APICULTURA/MELIPONICULTURA
BENEFICIAMENTO DA CANA
SOCIOCULTURAL

As famílias se revezam em mutirões de beneficiamento da
cana e do buriti e possuem uma associação comunitária regularizada, a Associação Comunitária Beneficente Brejo Dois
Irmãos, fundada em 20 de dezembro de 2012, que visa fortalecer toda a região dos Brejos.
O terreno alagado é a principal fonte de água e permite a sua retirada para consumo e produção durante o ano
todo. Praticamente todas as residências possuem cisternas
de consumo, porém, com a última estiagem prolongada, algumas fontes estão secando. Destacam-se os festejos de casamento, do padroeiro, Semana Santa ou Páscoa. As religiões
atualmente se diversificam, com predominância católica.

Produtivo - 111 beneficiários
Sociocultural - 111 beneficiários
Investimento Socioprodutivo - R$ 450.000,00
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Beneficiamento artesanal do buriti, na comunidade Brejo Dois Irmãos, no município de Pilão Arcado.
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METAS PRODUTIVAS
BENEFICIAMENTO DO BURITI
• Viveiro de mudas
• Apoio à Comercialização
• Cirandas
• Oficinas
• Intercâmbios

APICULTURA/MELIPONICULTURA
• Kit Apicultura
• Viveiro de Mudas
• Apoio à Comercialização
• Cirandas
• Oficinas
• Intercâmbios
BENEFICIAMENTO DA CANA-DE-AÇÚCAR
• Cisterna Calçadão de 50 m³
• Processamento da Produção
• Apoio à Comercialização
• Beneficiamento Artesanal
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Noite estrelada na comunidade Brejo Dois irmãos, no município de Pilão Arcado.
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METAS SOCIOCULTURAIS
• Agente Comunitário Rural (ACR)
• Equipamentos socioculturais (Kit
Informática e Kit Audiovisual)
• Cirandas
• Cursos
• Encontro de Mulheres
• Encontro Misto
• Encontro de Jovens
• Oficinas
• Cursos
• Seminários
• Capacitações
• Cirandas
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O meu sonho,
como falo
com meus
companheiros,
é ver este lugar
desenvolvido,
um lugar onde a
gente não sofra
preconceito.”

Cosme

Processo artesanal de fermentação do buriti, na comunidade Dois Irmãos, no município de Pilão Arcado.

Colheita do buriti, na comunidade Brejo Dois Irmãos, no município de Pilão Arcado.

É uma boa perspectiva (sobre o projeto). Tenho
em mente que vai chegar, que vai melhorar a
vida de muita gente.”

Sérgio Ribeiro Nascimento
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Aqui é assim,
tem muitas
mulheres. São
independentes...
que nem eu
mesma, que
comando meu
serviço, minha
casa.”

Esmeralda
Pereira de
Nascimento

Quintal produtivo na comunidade Brejo Dois Irmãos, no município de Pilão Arcado.

Eu penso que a gente deve conservar este
lugar. Porque eu penso que este é um paraíso
que não pode acabar.”

Eliane

das

Virgens Souza

A noite na comunidade Brejo Dois Irmãos, no município de Pilão Arcado.

UAUÁ
UAUÁ

Temperos sendo comercializados na feira livre da sede do município de Uauá.

Território Rural Esperança do Sertão
(Comunidades: Fazenda Retiro, Lages das Aroeiras, Quixaba e Testa Branca)

E
Uauá

SETAF/Escritório Juazeiro

INTERVENÇÃO DO PROJETO NOS SUBSISTEMAS
PRODUTIVOS - 1º ANO:
AGROBIODIVERSIDADE
CAPRINOVINOCULTURA
FRUTICULTURA
SOCIOCULTURAL

ste território rural traz como grande desafio a convivência sustentável com o Semiárido, onde o baixo índice pluviométrico, fortemente agravado pela concentração das chuvas em um curto período do ano, impõe uma
condição de vulnerabilidade para as famílias nele residentes.
Esse quadro se agrava em função da insuficiência e descontinuidade dos investimentos externos, os quais não foram
capazes de promover o desenvolvimento sustentável das comunidades.
Considerando o limite orçamentário e as demandas resultantes do processo de elaboração do Plano de Investimento
Sustentável do Território Rural, o Projeto Pró-Semiárido realizará investimentos nas dimensões econômica, social, cultural e ambiental. Estes devem ser capazes de contribuir para
o fortalecimento dos/as agricultores/as familiares e de suas
organizações, visando à superação das dificuldades impostas
pela conjuntura em que estão inseridos.
Esse Plano de Investimento Sustentável contempla, prioritariamente, a aplicação de recursos em atividades a serem
desenvolvidas pelos Grupos de Interesse de Caprinocultura e
de Quintais Agroecológicos, dentro do contexto da agrobiodiversidade e da convivência com o Semiárido.

Produtivo - 129 beneficiários
Sociocultural - 130 beneficiários
Investimento Socioprodutivo - R$ 327,450,00 e R$ 490.400,00
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Plantação de palma na comunidade Quixaba, no município de Uauá.
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METAS PRODUTIVAS
AGROBIODIVERSIDADE
• Sistemas de produção complementares.
• Contemplam valores estéticos, de lazer e aspectos
emocionais ligados às tradições locais.
• Produção diversificada de frutas, hortaliças, ervas e
pequenos animais.
• Construção de tecnologias sociais de captação e
armazenamento de água das chuvas para a produção
de alimentos.
• Instalação de cisternas de enxurrada e canteiros
altamente eficientes quanto ao consumo de água.

CAPRINOVINOCULTURA
• Ensaio Agroecológico
• Silo
• Oficinas
• Instrutoria
• Cirandas
FRUTICULTURA
• Recuperação de Unidade de Beneficiamento de Frutas
• Capacitações
• Equipamento para Beneficiamento de Frutas
• Apoio à Comercialização
• Oficinas
• Cirandas
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Agricultor familiar da comunidade Lages das Aroeiras, no município de Uauá.
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METAS SOCIOCULTURAIS
• Agente Comunitário Rural (ACR)
• Equipamentos socioculturais (Kit Informática
e Kit Audiovisual)
• Cirandas
• Cursos
• Encontro de Mulheres
• Encontro Misto
• Encontro de Jovens
• Oficinas
• Cursos
• Seminários
• Capacitações
• Cirandas
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Caprinocultura na comunidade Quixaba, no município de Uauá.

É um momento importante porque
foi colocado em prática o que foi
construído com a comunidade antes.
O projeto chegou; perguntaram se a
gente queria o projeto. Não foi uma
coisa que chegaram e colocaram lá para
a gente. Conversando foi fácil de nos
entendermos.”

José Carlos Rodrigo
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dos

Santos

Agricultora familiar vendendo a sua produção na feira livre da sede do
município de Uauá.

Hoje, as mulheres têm que ser liberais.
Os homens eram muito machistas. Se
a gente tem oportunidade, a gente
tem que agarrar. Mulher também tem
que ter poder.“

Cristiane Rodrigues

da

Silva

Agricultora familiar vendendo mudas de plantas frutíferas e ornamentais na feira livre da sede do município de Uauá.
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Criação de caprinos na comunidade Quixaba, no município de Uauá.

Eu escolhi o caprino porque não vejo
muita mulher participar. A gente pode
ir para o mato, tirar leite, dar vacina,
fazer tudo. Igual, ou melhor, que muitos
homens.”

Luciene Rodrigues

da

Silva
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O sentimento é de
responsabilidade e certeza de
que o projeto começou da base,
com a nossa participação. A
expectativa é grande porque
nunca tivemos uma experiência
desse tipo.”

José Rodrigues Cardoso
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Foto aérea da comunidade Testa Branca, no município de Uauá.

Governador
Rui Costa
Vice-governador
João Leão
Secretário de Desenvolvimento Rural
Jerônimo Rodrigues
Diretor-presidente da CAR
Wilson Dias

Equipe Pró-Semiárido
Coordenador Geral
Cesar Maynart

Gerente Regional
Ademilson da Rocha Santos

Subcoordenador de Desenvolvimento Produtivo e
de Mercados
Carlos Henrique Ramos

Chefe do Escritório de Juazeiro/SETAF
Sérgio Amin

Subcoordenador de Capital Humano e Social
Samuel Lyra
Assessora de Gênero
Beth Siqueira
Assessor de Infraestrutura
Geraldo Brito
Assessora de Comunicação
Emília Mazzei
Monitoria e Avaliação
Heide Oliveira
Carla Ferreira
Celso Celes
Assessoria Financeira
Samira Aguiar
Raimundo Souza
Geomário Reis
Graziela Santos
Vivian Pinheiro
Secretária
Maria do Amparo

Chefe do Escritório de Senhor do Bonfim/SETAF
Telma Magalhães
Chefe do Escritório de Jacobina/SETAF
Rejane Maia

Contatos
www.sdr.ba.gov.br
www.car.ba.gov.br/prosemiarido
JACOBINA: Rua Praça Dois de Julho, 282, Centro.
CEP. 44.700-000. Telefone: (74) 3261-3059
SENHOR DO BONFIM: Av. da Agricultura, s/n – antigo
Derba. CEP. 48.970-000. Telefone: (74) 3541-7521
JUAZEIRO: Rua Engenheiro Viana, nº 7, CASA.
Bairro: Country Club. CEP. 48.902-325.
Telefones: (74) 3612-0667 e 3611-3933

Fotos
Gabriela Queiroz e Ricardo Prado

