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No Informativo 3 temos um registro das principais re-
alizações 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), ao longo do 
segundo semestre de 2017.

Destacamos a assinatura dos convênios do projeto, 
com a presença do governador do Estado, Rui Costa, 
no município de Jacobina, e a Missão de Supervisão do 
FIDA, cujos membros estiveram visitando as comunida-
des do projeto e realizando reuniões bilaterais com as 
áreas específicas, a fim de conhecer a efetividade das 
ações em campo. 

Aqui você irá encontrar um pouco do trabalho de de-
senvolvimento rural realizado em 460 comunidades, 
dentre as mais carentes do estado da Bahia, localiza-
das em 32 municípios da área do Pró-Semiárido, que 
abrangem cinco Territórios de Identidade.

No Território Bacia do Jacuípe, o projeto atua em Ca-
pim Grosso, Quixabeira e Várzea do Poço; no Piemonte 
da Diamantina, em Caém, Jacobina, Mirangaba, Ou-
rolândia, Saúde, Serrolândia, Umburanas, Várzea Nova 
e Miguel Calmon; no Piemonte Norte do Itapicuru, es-
tão contempladas comunidades dos municípios de An-
dorinha, Antônio Gonçalves, Caldeirão Grande, Campo 
Formoso, Filadélfia, Jaguarari, Pindobaçu, Ponto Novo 
e Senhor do Bonfim; e no Território do Sisal, 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.
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O centro do município de Jacobina parou, no mês de 
setembro, para ouvir os anúncios do governador Rui 

Costa, que irão reforçar a agricultura familiar do semiárido 
baiano. Rui entregou tratores agrícolas e veículos, e assi-
nou convênios do Pró-Semiárido.

Com a presença do governador, do Secretário de Desen-
volvimento Rural, Jerônimo Rodrigues, e do diretor-pre-
sidente da CAR, Wilson Dias, foram celebrados 24 con-
vênios do Pró-Semiárido com associações comunitárias, 
no valor de R$ 4,7 milhões, que irão beneficiar 2.977 fa-
mílias, das 460 comunidades, dos 32 municípios baianos 
atendidos. A iniciativa é parte de um conjunto de ações 
do Governo, que tem o objetivo de erradicar a pobreza 
no semiárido, com o apoio e o fortalecimento às princi-
pais cadeias produtivas da agricultura familiar, a exemplo 
da fruticultura de espécies nativas, apicultura, caprinovi-
nocultura e bovinocultura de leite. 

O secretário de Desenvolvimento Rural, Jerônimo Rodri-
gues, falou sobre a importância da agenda de entregas 
do governador. “É estratégica para a convivência com o 
semiárido, porque trata da geração de trabalho e de ren-
da, o que contribui para a convivência digna com essa 
região”, afirmou.

Gilmara Nascimento Conceição, presidente da Associa-
ção de Lagoa do Angico, em Campo Formoso, disse que 
o convênio assinado é destinado às cadeias de caprinos, 
ovinos e quintais produtivos: “É a primeira vez que a nos-
sa comunidade se beneficia com algum projeto. Somos 
de uma região de sequeiro e precisamos muito. Estamos 
empolgados! O projeto deixará as comunidades prepara-
das para conviver com o período de estiagem”.

Convênios do Pró-Semiárido e novos equipamentos 
fortalecem agricultura do semiárido baiano

momento de assinatura dos convênios, no Setaf de Jacobina
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As famílias beneficiadas são moradoras de 104 comunidades rurais, dos municípios de Quixabeira, Várzea do Poço, Caém, 
Jacobina, Miguel Calmon, Mirangaba, Saúde, Sento Sé, Serrolândia, Várzea Nova, Andorinha, Caldeirão Grande, Campo 
Formoso, Filadélfia, Pindobaçu, Ponto Novo, Senhor do Bonfim, Quixabeira, Campo Alegre de Lourdes, Pilão Arcado, Re-
manso, Juazeiro, Itiúba, Mirangaba e Uauá. 

Ainda na ocasião, foram entregues os veículos para a equipe dos escritórios de Senhor do Bonfim, Jacobina e Juazeiro. De 
acordo com o diretor-presidente da CAR, Wilson Dias, o ciclo de investimentos do Pró-Semiárido começa com o apoio ao 
processo produtivo nas comunidades rurais e segue com outros investimentos das organizações produtivas promovendo 
desde a assistência técnica, qualificada e permanente, voltada para a convivência com o semiárido: “Esses investimentos 
incluem o apoio à agroindustrialização dos produtos e à comercialização, fechando assim toda a cadeia de produção. A es-
tratégia é ajudar os agricultores a melhorarem a qualidade de vida e renda e, portanto, obter os resultados que queremos, 
que é o acesso ao conjunto de politicas públicas por parte dessas famílias”.

Beneficiárias do Pró-Semiárido no evento de Jacobina



Responsável pela geração de renda de milhares de agri-
cultores familiares do semiárido baiano, o licuri foi a es-

trela da 10ª edição da Festa do Licuri, ocorrido em agos-
to, na comunidade Quilombola de Várzea Queimada, no 
município de Caém, Território de Identidade Piemonte da 
Diamantina. Com muita festa, música e animação, produ-
tores de licuri da região estiveram reunidos para promo-
ver o fruto que é considerado o “Ouro do Sertão”.

No centro da comunidade, uma exposição com uma va-
riedade de produtos derivados do licuri, a exemplo do 
licor, farinha, bolo, azeite, doces, geleias, além do licuri 
in natura e caramelizado, apresentou as iguarias comer-
cializadas no local, que expressam o potencial do fruto. 
Também é possível encontrar artesanato feito com a pa-
lha da planta.

O evento teve o objetivo de dar visibilidade aos poten-
ciais naturais existentes no semiárido, resgatar a cultura 
regional, preservar e replantar os licurizeiros, promover 

Festa fortalece a cultura e a preservação do licuri
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um espaço de relações comerciais e troca de conheci-
mentos, além da valorizar o licuri como importante pro-
duto para a segurança alimentar, além de gerar renda 
para agricultores familiares e para a economia do estado.

A festa é uma iniciativa da Cooperativa de Produção da 
Região do Piemonte da Diamantina (Coopes), institui-
ção formada por agricultores e agricultoras familiares, 
organizados em grupos comunitários de produção, que 
possuem o licuri como “carro-chefe” das suas atividades 
produtivas. 

A artesã Carmem Vera, de Capim Grosso, levou para 
o evento mais de 25 tipos de produtos, como jogo 
americano, boleira, cestas, jarros, porta-joias, chapéus 
e bolsas. “Vivo do licuri. Tem mais de 18 anos que tra-
balho fazendo artesanato de palha de Licuri. Esse tipo 
de evento impulsiona nossas vendas. No primeiro dia já 
vimos resultado”. O evento foi realizado com o apoio do 
Governo do Estado, por meio do Pró-Semiárido.
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A missão de supervisão do Fundo Internacional 
para o Desenvolvimento Agrícola (Fida) esteve na 

Bahia, de 6 a 17 de novembro, para acompanhar os 
trabalhos do Pró-Semiárido. O diretor-presidente da 
CAR, Wilson Dias, encontrou com os componentes da 
missão e com a equipe de coordenação do projeto, no 
Centro de Formação da SDR, em Salvador, para dar as 
boas vindas e atualizar a todos sobre a visão do Gover-
no do Estado em relação ao projeto.

“A Bahia está num processo contínuo de acordos de 
empréstimo com o Fida, que vêm se aperfeiçoando 
com as experiências adquiridas e com o envolvimen-
to de todo o governo, de forma integrada, com as 
questões de convivência com a estiagem”, falou Dias, 
destacando o pioneirismo do Estado em regulamen-
tar a Lei de Convivência com o Semiárido, durante 
evento de assinatura de convênios do Pró-Semiárido, 

Fida realiza missão na Bahia

no município de Jacobina, no último mês de outubro.
Dias ressaltou, ainda, que o Governo do Estado tam-
bém criou o Comitê Permanente de Convivência com 
a Seca, envolvendo diferentes secretarias, que se reú-
nem, semanalmente, para a atualização dos processos 
e definição de estratégias para a região. Esse Comi-
tê será responsável por coordenar a execução da Lei: 
“Toda essa interação e influência do Pró-Semiárido 
com as demais políticas públicas de assistência técnica 
e extensão rural (ATER) do estado fazem parte do lega-
do desse projeto”. 

O oficial de programas do Fida, chefe da missão, Hardi 
Vieira, falou da importância dessa visita ao projeto no 
estado: “ A Bahia é referência para os projetos do Fida, 
no Brasil. Estaremos durante duas semanas conversan-
do com cada área do projeto e indo a campo visitar 
comunidades da área de abrangência”, explicou.

Missão do Fida é recepcionada pelo diretor-presidente da CAR, no Centro de Treinamento, em Itapuã.
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Diálogo entre a missão e a comunidade, em Uauá.

Samba de roda no município de Filadélfia.

Os membros da comitiva do Fida são especialistas, por 
áreas, como Desenvolvimento Produtivo e Acesso a 
Água; Financeiro; Plano de Negócios; Gênero, Raça e 
Geração; Monitoramento e Avaliação e Desenvolvimen-
to de Capacidades, Aquisições e Contratações, Gestão 
do Conhecimento e Cooperação Sul-Sul. 

Eles estão na Bahia para realizarem a Missão de Super-
visão, que acontece anualmente em todos os projetos 
financiados pelo banco. Passam por algumas comunida-
des para ver as ações do projeto, e conversar com os 
beneficiários, saber deles quais são as demandas locais 
e ratificar as informações contidas nos planos de desen-
volvimento e investimento, elaborados de forma parti-
cipativa, a partir dessas demandas. Acompanhando a 
missão, em campo, esteve a equipe do Pró-Semiárido 
e das entidades de assessoramento técnico contínuo e 
especializado contratadas. 

O primeiro dia de visita técnica da missão acon-
teceu, no dia 9 de novembro, na comunidade 
Carrapato, município de Filadélfia, Território Pie-
monte Norte de Itapicuru. Josélia de Oliveira, 28 
anos, que atualmente produz beiju na cozinha 
de sua casa, da mesma forma que outras 17 mu-
lheres da comunidade Carrapato, falou sobre o 
sonho que pretendem realizar com o apoio do 
projeto. Segundo Josélia, a construção de uma 
cozinha comunitária vai ajudar na organização 
dos trabalhos com a fécula da mandioca: “O Pró-
-Semiárido vai nos proporcionar muito mais do 
que sonhamos porque vai trazer capacitações, 
ensinar a melhor forma de plantar, até chegar na 
produção e na comercialização. Estamos felizes 
demais”. Hoje, os beijus são comercializados 
para merenda escolar da rede municipal, por 
meio do Programa de Aquisições de Alimentos 
(PAA). “Cada encomenda rende R$ 200. Quan-
do os pedidos são frequentes, chegamos a tirar 
R$ 1 mil por mês”, revela, sorrindo. Para o aglo-
merado de quatro comunidades que compõem 
o território rural, estão previstos investimentos 
na ordem de R$ 493 mil reais nas cadeias pro-
dutivas da mandiocultura, caprinoovinocultura e 
quintais agroecológicos.

Missão visita comunidade rural de 
Filadélfia
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Assinatura do documento final da missão, na Secretaria de Desenvolvimento Rural.

Fida e Governo da Bahia reforçam confiança mútua
Após 15 dias de supervisão das ações do Pró-Semiári-
do,  representantes do Fundo Internacional para o De-
senvolvimento Agrícola (FIDA) e do Governo da Bahia 
assinaram, no dia 17 de novembro, no Centro Adminis-
trativo da Bahia, o documento de ajuda-memória, re-
sultado da missão, contendo a avaliação da execução 
do projeto no estado e as recomendações propostas.

Em clima de parceria, Jerônimo Rodrigues falou sobre a 
recíproca atenção do Governo da Bahia com a agência 
das Nações Unidas. “O recorte do trabalho que temos 
com o Fida coaduna com a assinatura, pelo governador 
Rui Costa, da regulamentação da Lei Estadual de Convi-
vência com o Semiárido, em um evento do Pró-Semiárido, 
no mês de setembro, em Jacobina. Estamos demarcando 
espaço para obtenção de resultados concretos, porque 
nossa relação com o Fida nos é muito cara”, afirmou.

Presente ao ato de assinatura, o Gerente de Programas 
para o Brasil do FIDA, Paolo Silveri, falou da importân-

cia da presença do secretário de Desenvolvimento Rural, 
Jerônimo Rodrigues, e do diretor-presidente da Compa-
nhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Wilson 
Dias, como forma de demonstração da vontade política 
e determinação do Governo do Estado: “Podemos nos 
concentrar nos resultados apresentados pelos projetos 
apoiados pelo Fida no Brasil e, principalmente, na Bahia, 
porque temos a confiança de olharmos na mesma direção. 
E usaremos as lições aprendidas aqui para outros países 
em que temos projetos financiados pelo Fida”, declarou. 

Com a avaliação geral positiva das áreas, o oficial do 
Fida no Brasil, Hardi Vieira, falou sobre os dias em que 
estiveram nas comunidades da área de abrangência do 
projeto: “Analisamos os planos de desenvolvimento e 
investimento, e percebemos que foram muito bem pre-
parados e estruturados, a partir das demandas dos be-
neficiários e, durante as visitas, verificamos uma grande 
apropriação das comunidades, quanto aos conceitos 
do projeto, o que sinaliza um efetivo trabalho junto ao 
nosso público-foco”, pontuou.
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Dois temas, de alta relevância, foram levados pelo 
Pró-Semiárido ao X Congresso Brasileiro de Agro-

ecologia e VI Latino Americano, evento que aconteceu 
em Brasília, de 12 a 15 de setembro: ”A análise da par-
ticipação de mulheres agricultoras no associativismo 
comunitário, na produção agrícola e agroecológica” e 
“A metodologia para elaboração de um Plano de Inves-
timento em um Território Rural”, aspectos que desper-
taram grande interesse nos debates.

Técnicos do projeto apresentaram trabalhos no Con-
gresso, a exemplo do artigo apresentado pela asses-
sora de Gênero, Raça, Etnia e Geração, Beth Siqueira, 
que teve como objetivo identificar de que forma e em 
que medida o exercício de cargos e funções de direção, 
administração e gestão de recursos, como executoras 
de projetos governamentais de desenvolvimento rural, 
propicia processos de empoderamento das mulheres 
agricultoras familiares no espaço público e no âmbito 
doméstico-familiar. 

Foram registradas e analisadas as trajetórias e experi-
ências de mulheres agricultoras familiares que partici-
param das ações desenvolvidas pelo Projeto Gente de 
Valor, executado pela Companhia de Desenvolvimento 
e Ação Regional (CAR), em 34 municípios da região se-
miárida, entre 2007 e 2012. Os resultados obtidos indi-
caram que as mulheres agricultoras se empoderaram, 
principalmente no nível do empoderamento individual, 
mas, também, no nível organizacional. 

Os técnicos do projeto Vitor Leonam e Emanoel Ama-
rantes apresentaram a experiência do Pró-Semiárido no 
Painel de Relato de Experiência Técnica, acerca do tema 
Metodologia para Elaboração de um Plano de Investi-
mento em um Território Rural. Eles relataram a experiên-
cia vivenciada na construção de Plano de Investimento 
de Território Rural do município baiano de Casa Nova, 

Equipe Pró-Semiárido apresenta trabalhos no VI Congresso 
Latino-Americano de Agroecologia

Emanoel Amarantes e Vitor Leonam, no Congresso

com foco num grupo de interesse de caprinovinocultura. 
Para Amarantes, a importância da apresentação do tra-
balho foi o compartilhamento da metodologia participa-
tiva utilizada pelo projeto. “A forma como foi conduzida 
a construção dos planos de investimento nas comunida-
des empodera as associações e a metodologia serve de 
exemplo para as outras regiões e projetos, no Brasil”, 
explicou.
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Como resultado de uma articulação da Assessoria 
de Políticas Públicas do Pró-Semiárido, foi promo-

vida uma capacitação de jovens em informática básica, 
montagem de computadores e instalação de sistemas 
operacionais, na Universidade Federal do Vale do São 
Francisco (Univasf), em Juazeiro, no mês de agosto. 

O Projeto do Centro de Recondicionamento de Com-
putadores (CRC) já formou 355 alunos de Uauá, Campo 
Alegre de Lourdes, Sento Sé,  Pilão Arcado,  Remanso, 
Canudos, Sobradinho, Curaçá e Juazeiro. As aulas fa-
zem parte de um projeto da universidade com o Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunica-
ções (MCTIC), apoiados pelas prefeituras do Território 
e pelo Pró-Semiárido.

De acordo com Marcos Vinicius, técnico da Univasf que 
também é colaborador do projeto, a intenção de for-
mar multiplicadores é um dos objetivos do curso. “To-
dos aqui aprenderam várias coisas e esse conteúdo nós 
estamos passando pra eles para que possam ser repli-
cadores e, nos telecentros, contaremos com o apoio 
deles”, enfatiza Vinicius.

Outro jovem que também esteve na formação foi Ezequiel 
Ribeiro, que integra o projeto Carrapicho, desenvolvido 
com jovens no Vale do Salitre. Ele integra o público do 
Pró-Semiárido e relata que as atividades de educomuni-
cação já desenvolvidas pelos jovens nas comunidades do 
Salitre vão receber uma contribuição, a partir dos conhe-
cimentos adquiridos no curso. Ele pontua que o manuseio 
dos programas e das máquinas pode ajudar o trabalho de 
produção de notícias, reforçando a importância do uso do 
Linux Educacional, uma vez que “o Carrapicho apoia essa 
comunicação livre”, diz ele.

Para receber os Telecentros, os municípios precisam re-
alizar o cadastro do Ponto de Inclusão pela Internet e 

apresentar locais fixos e de acesso à população com 
estrutura mínima para funcionamento. No Território 
Sertão do São Francisco, na Bahia, todos os municípios 
serão contemplados, totalizando mais de 60 telecen-
tros, o que soma mais de 600 computadores doados e 
jovens capacitados/as.

Pro-Semiárido e Univasf fazem parceria no Território
Sertão do São Francisco

Jovens durante o curso, na Univasf, em Juazeiro.

Exercício de manutenção de hardware, durante o curso.
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O Departamento de Comunicação do FIDA escolheu 
a Bahia para gravação do programa “Receitas para 

Mudança”, que consiste em gravar vídeos, de 3 a 5 mi-
nutos, sobre receitas regionais, de comunidades apoia-
das por projetos parceiros.

De 11 a 17 de dezembro, uma equipe de comunicação, 
do FIDA e do Pró-Semiárido, gravou, com o apoio dos 
escritórios locais, no município de Uauá, uma receita de 
umbuzada sertaneja, utilizando a fruta típica da região, 
o umbu. E no município de Caldeirão Grande, as recei-
tas escolhidas utilizaram o coco licuri: arroz e galinha 
orgânica cozidos no leite de licuri. As receitas foram 
gravadas nas casas dos beneficiários, com a presença 
do chef Fabrício Lemos, do restaurante Origem. 

Pelo FIDA, compuseram a equipe: Brian Thomson 
(Especialista Sênior em Comunicação); Paulo Cariati 
(Cameraman); Custodio Mucavele (Oficial de Moçam-
bique); Chefe Fabrício (Restaurante Origem). E a equi-
pe do Pró-Semiárido foi composta por Emília Mazzei 
(Assessora de Comunicação) Sérgio Amim (Chefe do 
escritório de Juazeiro e técnico local), Egnaldo Xavier 
(especialista em agroindústrias), Cleiton Lin (Chefe do 
escritório de Senhor do Bonfim), Claudevi Dias (técni-
co de Senhor do Bonfim) e Alane (Técnica responsável 
pelo território rural).

Mais sobre a campanha poderá ser visto no endereço: 
https://www.ifad.org/en/topic/r4c/tags/climate_chan-
ge/5775998

FIDA SELECIONA BAHIA PARA GRAVAÇÃO DE “RECEITAS PARA A 
MUDANÇA”

CHEF e beneficiária preparando prato com o licuri e catadoras de umbu na comunidade testa branca



Entrada do evento SemiáridoShow, em Petrolina.
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O SemiáridoShow, uma das maiores feiras da agricul-
tura familiar do Nordeste brasileiro, aconteceu em 

novembro, no município de Petrolina-PE. O evento se 
constitui numa oportunidade de acesso às inovações 
tecnológicas, produtos e serviços desenvolvidos pela 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embra-
pa) e instituições parceiras de pesquisa, ensino e ex-
tensão rural.

Este ano, o tema central do SemiáridoShow foi Bioma 
Caatinga, Recursos Hídricos e Tecnologias: Perspectivas 
Socioambientais. O evento contou com um espaço de-
dicado ao Armazém da Agricultura Familiar e Economia 
Solidária, uma ação do Governo do Estado da Bahia, por 
meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), que 
visa gerar oportunidades de negócios e dar visibilidade 
aos produtos da agricultura familiar baiana.

SDR e cooperativas da agricultura familiar participam do 
SemiáridoShow em Pernambuco
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Jovens lotam o auditório no SemiáridoShow.

O secretário da SDR, Jerônimo Rodrigues, prestigiou a 
abertura oficial do evento e lembrou que 70% dos muni-
cípios baianos estão localizados em regiões semiáridas e 
a convivência produtiva em áreas dessa natureza perpas-
sa pela realização de um trabalho em conjunto que inclui 
Governo e sociedade civil.

“Uma agenda como essa, que traz uma pauta atual, de 
ações de convivência com semiárido, é muito importan-
te, mas nós temos a compreensão de que não vamos su-
perar os desafios de uma hora para outra e nem faremos 
isso sozinhos. Precisamos fazer isso que a Embrapa está 
promovendo com o SemiáridoShow, abrindo um espaço 
de diálogo com a comunidade, cooperativas, agricul-
tores familiares, pesquisadores e autoridades, para um 
desenvolvimento rural com inovação tecnológica, sobre-
vivência e qualidade de vida”, destacou Rodrigues.

Participaram do SemiáridoShow as cooperativas de 
Produção da Região do Piemonte da Diamantina (Co-
opes), Produtores de Aguardente de Qualidade da Mi-
crorregião de Abaíra (Coopama), Agropecuária Familiar 
de Canudos, Uauá e Curaçá (Coopercuc), de Produção 
e Comercialização dos produtos da Agricultura Familiar 
do Sudoeste da Bahia (Cooproaf), de Produção Agrope-
cuária de Jiló (Coopag), além de produtos indígenas da 
etnia Kiriri. 

“É a primeira vez que nós participamos do Semiári-
doShow, e já nesse primeiro dia foi bastante proveitoso, 
pois iniciamos um diálogo com o Governo pernambuca-
no sobre o fornecimento de produtos para a merenda 
escolar, via Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE)”, comemorou o vice-presidente da Coopag, 
Fred Jordão.
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Beth Siqueira abre o Encontro de Mulheres, em Uauá.

Beth e o grupo de mulheres do território rural Padre Xavier Nichelle, em Caém.

Promover uma maior integração 
entre as mulheres das quatro co-

munidades que formam cada um dos 
115 territórios rurais trabalhados pelo 
Pró-Semiárido é o principal objetivo 
dos Encontros de Mulheres, promo-
vidos pela Assessoria de Gênero do 
projeto, visando a construir com elas 
uma reflexão individual e coletiva das 
realidades rurais e urbanas, a partir 
de conteúdos teóricos, sobre as rela-
ções sociais de gênero.

De abril a dezembro, foram realiza-
dos os encontros no território rural 
Esperança do Sertão, em Uauá; no 
Massaroca, em Juazeiro; Lutar para 
Vencer, em Miguel Calmon; Padre 
Luís Tonetto, em Caém; e Padre Xa-
vier Nichelle, em Capim Grosso, com 
o tema  Igualdade de Oportunidade 
para Mulheres.

A metodologia utilizada foi a par-
ticipativa e de construção coletiva. 
De acordo com a Assessora da área, 
Beth Siqueira, “trabalhamos com di-
nâmicas e vídeos, na perspectiva de 
apresentar os conteúdos teóricos de 
forma mais lúdica, levando as parti-
cipantes a refletirem sobre os temas, 
socializarem suas experiências e co-
letivamente construírem um conheci-
mento sobre as relações de gênero”, 
explicou.

Assessoria de Gênero realiza Encontros de Mulheres
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Capacitar jovens, mulheres e homens, das comunida-
des que compõem os territórios rurais, que partici-

pam do Pró-Semiárido, para se desenvolverem, como 
educadoras e educadores. Com esse fim, foram realiza-
das as primeiras capacitações de cirandeiras, responsá-
veis por entreter com atividades lúdicas e pedagógicas 
as crianças que vão participar das cirandas. 

A “Ciranda das Crianças” é uma ação afirmativa de gê-
nero e geração, pioneira nos projetos do FIDA financia-
dos no Brasil, que garante a participação das mulheres 
e dos homens, mães e pais dessas crianças, nas ativida-
des do projeto de forma integral, e nos processos de 
formação e capacitação dos agricultores e agricultoras, 
indígenas, quilombolas, pescadoras, assentadas/os de 
reforma agrária e de comunidades negras e de fundo 
de pasto. “A formação serve para garantir o respeitar e 
valorizar dessa diversidade de identidade, construindo 
abordagens metodológicas adequadas a cada fase de 
desenvolvimento das crianças”, explica a Assessora de 
Gênero, Beth Siqueira.

Na ciranda, são incluídos os temas que estão sendo 
discutidos pelos pais - agroecologia, convivência com 
o semiárido, segurança alimentar, gênero e outros -, de 
forma lúdica e pedagógica com as crianças. Cirandar 
funciona como ação estratégica para inserir a aborda-
gem de geração no Pró-Semiárido, ao envolver nessa 
atividade três gerações: crianças, jovens cirandeiras/os 
e os adultos. 

Os primeiros encontros formaram 107 pessoas nos ter-
ritórios rurais, aglomerados de quatro comunidades: 
Esperança do Sertão, em Uauá; Massaroca, em Juazei-
ro; Lutar para Vencer, em Miguel Calmon; Padre Luís 
Tonetto, em Caém; e no território Padre Xavier Nichel-
le, em Capim Grosso.

Assessoria de Gênero inova com estratégia da Ciranda 

“A formação serve para garantir o respeitar e 
valorizar dessa diversidade de identidade, construindo 

abordagens metodológicas adequadas a cada fase de 
desenvolvimento das crianças”

Beth Siqueira, assessora de Gênero, Raça e Geração

Capacitação das cirandeiras, em Jacobina.
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Dois jovens do Pró-Semiárido participaram da Roda 
de Conversa de Cidadania Digital, em outubro, 

como parte da programação do Congresso da SUCE-
SU 2017, em Salvador, a convite da Secretaria Estadual 
de Ciência e Tecnologia (Secti), dando continuidade às 
ações de Juventude e Inovação Tecnológica do projeto. 

O objetivo foi reunir jovens cidadãos e representan-
tes de instituições, projetos e ações para iniciar uma 
dinâmica de diálogo permanente para a criação de 
uma Rede Aberta de Cidadania Digital e uma agenda 
de ações na área. E trocar ideias sobre essas ações e 
comportamentos para que esses influenciadores jovens 
multipliquem-se nas comunidades baianas.  

Alexandro Costa, diretor da Raul Hacker Clube, espaço 
virtual de diálogo sobre inovações e tecnologias, falou 
da importância da participação dos jovens: “Além do 
projeto deles, de filtragem de água para reuso, a eletrô-

nica, o arduíno, a tecnologia de energia solar e o medi-
dor de ph da água podem potencializar esse trabalho”.

Indicado pelo escritório local de Senhor do Bonfim, o jo-
vem Wagner Farias, da comunidade de Borda da Mata, 
município de Campo Formoso, falou sobre a participação 
na Roda de Cidadania. “Nos convidaram para apresentar 
o projeto que levamos para a Campus Party, mas discuti-
mos muito a inclusão social dos jovens rurais e de favela 
por meio da informática. E a criação da Rede servirá para 
trocarmos experiências e nos fortalecermos”, disse.

Marcílio Oliveira, da comunidade do Ribeiro, no mu-
nicípio de Miguel Calmon, parte do escritório local de 
Jacobina, contou sobre o interesse que o motivou: “O 
Sucesu 2017 trouxe uma variedade de tecnologias e 
nós pudemos mostrar a nossa realidade, a vontade de 
levar conhecimento e novas ideias para a zona rural e, 
assim, fazer a diferença para o nosso pessoal”.

Pró-Semiárido incentiva inovação tecnológica da juventude

“Nos convidaram para 
apresentar o projeto 

que levamos para a 
Campus Party, mas 
discutimos muito a 

inclusão social dos 
jovens rurais e de 

favela por meio da 
informática.”

Wagner Farias, jovem 
da comunidade de Borda 

da Mata
Wagner, Alexandro e Marcílio, no evento Sucesu 2017
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Notas

O Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Cariri, Seri-
dó e Curimataú (Procase) realizou intercâmbio com a equipe 
de Tecnologia da Informação (TI) do Pró-Semiárido: Walter 
Ribeiro, gerente do Departamento de Tecnologia da Infor-
mação, Eduardo Lima, analista de Negócios de TI, e Samira 
Aguiar, assessora Financeira do Pró-Semiárido. Estes, partici-
param de reuniões com as gerências de TI do Procase para 
tratar sobre o uso dos sistemas que auxiliam o trabalho do 
setor financeiro e a organização de dados de Monitoria e 
Avaliação do projeto.

Está sendo construído o galpão de seleção de frutas, 
no assentamento Fonte de Vida, parte do território rural 
Rede Produtiva, em Sobradinho, para que os agricultores 
que produzem de forma orgânica, principalmente acero-
la, possam selecionar as frutas e armazenar. A obra, com 
investimento no valor total de R$ 53.787,29, tem como 
prazo de finalização a segunda quinzena de dezembro. 
Estão sendo construídas 37 cisternas de 50m³, sendo 10 
no território rural Lutar para Vencer, em Miguel Calmon, 
17 no município Caém, território rural Padre Luís Tonetto 
e 10 cisternas de 36m³ no território rural Padre Xavier Ni-
chelle, em Capim Grosso.

O assessor de Políticas Públicas do escritório 
de Senhor do Bonfim, Cleiton Lin, apresentou 
um trabalho sobre a experiência da assesso-
ria de políticas públicas do Pró-Semiárido no 
âmbito do Território de Identidade Piemonte 
Norte do Itapicuru, no Congresso Interna-
cional Interdisciplinar em Extensão Rural e 
Desenvolvimento (I CIIERD), sistematizando 
os resultados preliminares do ano de 2016 a 
2017, na Univasf, em Juazeiro. A experiência 
foi apresentada, também, no Simpósio de Pes-
quisas e Experiências em Agricultura Familiar 
e Desenvolvimento Rural, do evento Bahia Ru-
ral Contemporânea, em 30 de novembro, em 
Salvador.
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Uma missão Índia-Bahia foi realizada, de 30 de novembro a 
02 de dezembro, para conhecer a experiência da Cooperati-
va Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá, Coo-
percuc, produtora de derivados de frutas, cuja agroindústria 
foi fruto de investimento do Pró-Semiárido, e se organiza, nas 
comunidades, com mini-fábricas. Integraram a missão  Custo-
dio Mucavele, Oficial de Programas do Fida, de Moçambique 
e a Sra.  Meera Mishra, Oficial da Índia. Na ocasião, ainda em 
Salvador, conheceram a Feira Bahia Rural Contemporânea, 
realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). A 
missão foi acompanhada pela assessora de comunicação do 
projeto e pela equipe do escritório regional de Juazeiro.

No período de 16 a 20 de outubro, 
uma missão específica do Fida visitou 
o subprojeto de Ponto Novo, com a 
participação de Emmanuel Bayle, es-
pecialista do FIDA na área produtiva, 
e o  consultor Donivaldo Martins, es-
pecialista em Irrigação e Infraestrutu-
ra Hídrica. No dia 16, em Salvador, 
Cesare Simeone, diretor técnico da 
Hidroplus, empresa responsável pela 
implantação do fusegate, fez uma 
apresentação geral do estágio da 
sua implantação, envolvendo todos 
os seus aspectos, presente e futuro, 
incluindo uma análise detalhada do 
cronograma de execução das obras. 
Dia 17 foi realizada a visita de campo 
à barragem de Ponto Novo e ao mu-
nicípio de Senhor do Bonfim, onde 
estão sendo fabricadas as peças 
componentes do dispositivo. Nos 
demais dias, a missão trabalhou com 
a equipe da CAR/ Pró-Semiárido, 
visando cumprir a pauta da missão. 
Para a instalação do fusegate serão 
investidos 7,5 milhões. O dispositivo 
será instalado no vertedouro da bar-
ragem, elevando-o em 1,20 metros, 
aumentando a capacidade de reser-
va de água em cerca de 30%, possi-
bilitando segurança hídrica, amplia-
ção da área irrigada do perímetro e 
uma maior oferta do abastecimento 

de água para consumo humano.

Foi renovado o contrato de prestação de serviço, entre a 
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) e a 
Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM), responsável por 
ampliar e fortalecer a capacidade de gestão técnica e admi-
nistrativa da CAR, para obtenção de maior produtividade, 
qualidade, eficiência e eficácia das atividades que contribui-
rão para o alcance dos objetivos e metas contratuais.

Foi finalizada a etapa de campo do Estudo de Base, pela 
PLAN Consultoria e Pesquisa em Ciências Sociais Ltda, em-
presa contratada pela CAR,  com a pesquisa e o levantamen-
tos dos dados e entrega do relatório preliminar com os da-
dos levantados nas comunidades, com aplicação de 2.503 
questionários, direcionados às famílias, com perguntas sobre 
o modo de produção, hábitos culturais, estruturas, condição 
das moradias, segurança hídrica e alimentar das famílias, para 
servir de avaliação nas etapas de meio-termo e final do pro-
jeto. Aplicação do questionário; Checagem de Entrevistas 
realizadas; Tabulação dos Dados; Elaboração e entrega do 
Relatório; Análise e Aprovação do Relatório; Elaboração do 
relatório Final com os ajustes solicitados; Analise do Relatório 
Final; Ajustes e Entrega do Relatório Final e Importação das 
Informações para Sistema de M&A do FIDA.
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EQUIPE PRÓ-SEMIÁRIDO

COORDENADOR-GERAL
CESAR MAYNART

SUBCOORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E DE MERCADOS
CARLOS HENRIQUE R AMOS

SUBCOORDENADOR DE CAPITAL HUMANO E SOCIAL
SAMUEL LYR A

ASSESSORA DE GÊNERO
ELIZ ABETH 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 SOUZ A
GEOMÁRIO REIS
GR AZIEL A MOTA

VIVIAN PINHEIRO

SECRETÁRIA
MARIA DO AMPARO

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

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

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

JUAZEIRO
RUA ENGENHEIRO VIANA , Nº 7, CASA . BAIRRO: COUNTRY CLUB / CEP: 48902-325. 

TELEFONES: (74) 3612- 0667 E 3611-3933.
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www.car.ba.gov.br/prosemiarido




