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Este Informativo 4 traz as principais notícias 
do Pró-Semiárido, entre os meses de janeiro 
e junho de 2018. Durante esse período, ocor-
reram assinaturas de novos convênios, capa-
citações, intercâmbios estaduais e internacio-
nais, ações específicas com as mulheres e os 
jovens, homens e mulheres, beneficiários do 
projeto. 

O Pró-Semiárido é o resultado de um acordo 
de empréstimo entre o Governo do Estado e 
o Fundo Internacional para o Desenvolvimen-
to Agrícola (FIDA), com foco na superação da 
pobreza rural. O projeto atua, prioritariamen-
te, em comunidades rurais de 32 municípios 
do Sertão baiano, com ações de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (ATER), fomento às 
atividades de segurança hídrica e de produ-
ção sustentável, agroindustrialização e comer-
cialização da produção, atividades sociocultu-
rais, entre outras ações. 

Estão sendo beneficiadas 70 mil famílias de 
agricultores familiares, comunidades quilom-
bolas, indígenas, assentados da reforma agrá-
ria, e de fundos e fechos de pasto, nos 32 mu-
nicípios dos Territórios de Identidade Bacia do 
Jacuípe, Piemonte da Diamantina, Piemonte 
Norte do Itapicuru, Sisal e Sertão do São Fran-
cisco, com a geração de emprego, a amplia-
ção dos serviços de assistência técnica e ex-
tensão rural e capacitações no campo social, 
produtivo, ambiental e organizativo.
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SEU ANTÔNIO FERREIRA 
DA SILVA ASSINANDO 
O CONVÊNIO PELA 
ASSOCIAÇÃO DOS 
PEQUENOS PRODUTORES 
RURAIS DO POVOADO DE 
BAIXA GRANDE

Em visita ao município de Capim Grosso, no dia 9 
de maio, dia em que o local celebra 33 anos de 

emancipação política, o governador Rui Costa reali-
zou entregas e anunciou investimentos que ultrapas-
sam R$ 1,7 milhão, para reforçar a produção rural ca-
pim-grossense. 

Por meio do Pró-Semiárido, foram assinados cin-
co convênios com as associações Comunitária dos 
Agricultores da Várzea da Chuva, Comunitária dos 
Pequenos Agricultores da Fazenda Sete Porcos, dos 
Pequenos Produtores Rurais de Baixa Grande e a Co-
munitária Beneficente do Povoado de Ramal. O in-
vestimento total é de R$ 985 mil, e beneficiará 183 
famílias. As ações incluem Assistência Técnica e Ex-

AGRICULTURA FAMILIAR DE CAPIM GROSSO RECEBE INVESTIMENTO 
DE MAIS DE R$ 1,7 MILHÃO

tensão Rural (ATER) em comunidades rurais de Capim 
Grosso. No âmbito do Bahia Produtiva, foi autoriza-
do o convênio com a Cooperativa de Produção da 
Região do Piemonte da Diamantina, selecionada no 
edital de Oleaginosas, no valor de R$ 780 mil, que 
beneficiará diretamente 100 famílias.

O presidente da Associação dos Sete Porcos, Israel 
Oliveira Carneiro, observou que a ajuda do governo é 
fundamental para melhorar a renda no campo: “Cul-
tivamos feijão, milho, melancia, mandioca, e esses 
investimentos vão melhorar o nosso rebanho, os téc-
nicos de ATER vão ensinar como cuidar dos animais, 
além de ampliar o nosso conhecimento. Vai ser bom 
demais!”.
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Queijos de leite de cabra, deriva-
dos de frutas da Caatinga como 

umbu, maracujá-do- mato, licuri, mel 
de abelha, castanhas, achocolatado, 
cervejas artesanais, licores e cachaças 
são alguns dos produtos que podem 
ser encontrados no Armazém da Cen-
tral da Caatinga. O novo espaço de 
comercialização da agricultura fami-
liar, inaugurado no Centro do muni-
cípio de Juazeiro, Território de Identi-
dade Sertão do São Francisco, conta 
com a gestão da Central da Caatinga 
e o apoio do Governo da Bahia, por 
meio do Pró-Semiárido.

O diretor-presidente da CAR, Wilson 
Dias, acredita nessa estratégia: “O 
dinheiro da venda fica todo na rede 

CENTRAL DA CAATINGA INAUGURA ARMAZÉM DE PRODUTOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR EM JUAZEIRO

de agricultores familiares. Vai remu-
nerar a pessoa que catou o umbu, 
que irá investir na sua propriedade, 
e os recursos vão circular aqui na re-
gião. É uma estratégia para a agri-
cultura familiar se fortalecer”.

A Central da Caatinga reúne coope-
rativas e grupos informais que bene-
ficiam e comercializam produtos de 
origem vegetal e animal, a partir do 
extrativismo sustentável da Caatin-
ga ou da produção apropriada, uma 
proposta de convivência com o Se-
miárido.

Adilson Ribeiro, presidente da Cen-
tral da Caatinga, destacou que o 
principal objetivo da entidade é fa-

cilitar a comercialização de toda a 
produção das cooperativas e grupos 
produtivos. “Produtos de outras re-
giões também poderão ser encon-
trados no armazém, o que se efeti-
vará a partir de parcerias, a exemplo 
da que já foi firmada com a Central 
do Cerrado, oferecendo oportuni-
dade ao consumidor de ter acesso 
a produtos da agricultura familiar”, 
ressaltou.PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EXPOSTOS NAS PRATELEIRAS DO ARMAZÉM DA CENTRAL DA CAATINGA, EM 

JUAZEIRO

DIVERSIDADE DE PRODUTOS ENCONTRADOS NA CENTRAL 
DA CAATINGA
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Jovens rurais de 12 municípios do Semiárido baiano 
participaram da segunda edição da Campus Party 

Bahia, principal evento de tecnologia, inovação, cria-
tividade e cultura digital do mundo, que aconteceu 
em maio, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O gru-
po, formado por 18 jovens, entre meninos e meninas, 
atendidos pelo Pró-Semiárido, trouxe uma tecnologia, 
desenvolvida com cano de PVC, filtro de barro, carvão 
e outros instrumentos, que possibilita a purificação e 
reutilização da água. 

“Esse projeto surgiu em Campo Formoso; primeiro, 
veio o filtro, em um processo em que usamos o carvão 
mineral como base para eliminar as bactérias, tornan-
do a água potável, a partir disso veio a questão hídri-
ca, com a possibilidade de reutilizar a água durante 

JOVENS RURAIS DO SEMIÁRIDO BAIANO APRESENTAM TECNOLOGIA PARA 
REÚSO DE ÁGUA NA CAMPUS PARTY

seis meses, absorvendo as impurezas do solo”, expli-
cou Wagner Silva, um dos idealizadores do protótipo. 

O engenheiro civil Hernani Medrado aproveitou o 
tempo livre para visitar pela primeira vez a feira tecno-
lógica: “É maravilhoso vê-los aqui. Estão na Caatinga, 
mas apresentaram o mesmo nível tecnológico de ou-
tros parceiros, criando uma alternativa de convivência 
com o Semiárido, com o reúso da água. Fiquei ma-
ravilhado com o que vi”, afirmou Medrado ao ver o 
estande dos jovens do Pró-Semiárido. 

Participaram da Campus Party jovens representantes 
dos municípios de Saúde, Mirangaba, Miguel Calmon, 
Ourolândia, Jacobina, Caém, Centro Sé, Remanso, Pi-
lão Arcado, Campo Formoso, Filadélfia e Uauá.

JOVENS DO SEMIÁRIDO POSAM 
EM FRENTE À BANCADA 
DE APRESENTAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO DE REÚSO
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Avaliar e trocar informações sobre o Pró-Se-
miárido foi o objetivo da missão do FIDA, 

que aconteceu em abril, em Salvador, com as 
presenças do secretário da SDR, Jerônimo Ro-
drigues, e do diretor-presidente da CAR, Wilson 
Dias, quando foi feita a apresentação dos avan-
ços do projeto e a análise da conjuntura política 
do país.

Para Rodrigues, é necessário que se façam ajus-
tes nos rumos do Pró-Semiárido, visto que, em 
2015, quando foram programados os arranjos 
do projeto, a conjuntura política nacional era fa-
vorável ao combate à pobreza: “Esperamos que 
em 2018 superemos este momento ruim das 
políticas públicas federais, mas, enquanto isso, 
faremos audiências públicas regionais, com o 
intuito de unir forças com prefeituras, câmaras 
municipais e consórcios públicos, para poten-
cializar os investimentos e garantir maior atendi-
mento às comunidades da região”.

Segundo o Oficial de Programas do FIDA, Har-
di Vieira, no seu terceiro acordo de emprésti-
mo junto ao FIDA, a Bahia tem se destacado 
dentre os demais projetos do FIDA no Brasil, 
principalmente pelos trabalhos com jovens e 
mulheres, que contam com especialistas e ini-
ciativas pioneiras. “A Bahia é a nossa tradicio-
nal parceira e o único Estado com escritório da 
agência de financiamento, no Brasil, que ago-
ra ganha uma ampliação, com o escritório de 
cooperação Sul-Sul e a abrangência das parce-
rias, em Brasília”, disse.

GOVERNO DA BAHIA RECEBE ESPECIALISTAS DO FIDA PARA AVALIAÇÃO 
DO PRÓ-SEMIÁRIDO

O encontro, além da avaliação do projeto, também visa à pre-
paração, em novembro, da Missão de Meio-Termo, que avalia o 
projeto na metade do prazo de execução.

EQUIPES DO PRÓ-SEMIÁRIDO E DO FIDA DURANTE A REUNIÃO DE AVALIAÇÃO
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Assessores de Comunicação e 
Gestão do Conhecimento, M&A 

e Gênero, dos cinco projetos cofi-
nanciados pelo FIDA, no Brasil, par-
ticiparam, em abril e maio, na cidade 
de Fortaleza, de grupos de trabalho 
e workshops para apresentar as ativi-
dades que estão sendo desenvolvi-
das nas suas respectivas áreas. 

Os projetos, localizados na Bahia, 
Ceará, Paraíba, Piauí e Sergipe, e 
um federal, o Projeto Dom Hélder 
Câmara, abrangendo 11 Estados 
do Nordeste brasileiro, enviaram os 
seus representantes; e a Bahia par-
ticipou desse evento, organizado 
pelo Programa Semear Internacional 

TÉCNICOS PARTICIPAM DO I ENCONTRO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO, 
MONITORIA E GÊNERO DOS PROJETOS FIDA

(PSI), com as presenças dos assesso-
res Emília Mazzei, Beth Siqueira, Car-
la Ferreira e Celso Celes.

A assessora de Comunicação do Pró-
-Semiárido, Emília Mazzei, apresen-
tou as experiências desenvolvidas 
com a juventude rural, de formação 
em comunicação e expressão, e os 
produtos que foram desenvolvidos 
pelo projeto na área de Gestão do 
Conhecimento. “Esses encontros, 
para as trocas de experiências, en-
riquecem os trabalhos em todos os 
projetos e geram demandas especí-
ficas na área de Comunicação. De-
mos um passo largo com a criação 
desses grupos de trabalho e a ideia 

é aprofundarmos essa relação”, de-
clarou.

Para Fabiana Viterbo, coordenadora 
do Programa Semear Internacional, 
o objetivo é sair desses encontros 
com estratégias sistematizadas para 
realizar atividades em conjunto. “Es-
sas reuniões possibilitam o alinha-
mento das atividades que vêm sen-
do discutidas e trabalhadas desde a 
sua formação, e também do GT em 
Gênero, recém-formado, que é uma 
demanda importante e existente em 
todos os projetos a fim de garantir 
maior espaço de diálogo e fortaleci-
mento das ações do FIDA voltadas 
para as mulheres rurais”, explicou.

REPRESENTANTES DOS PROJETOS FIDA NO BRASIL, REUNIDOS EM FORTALEZA
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DENISE CARDOSO É 
PRESIDENTE DE UMA 
COOPERATIVA QUE 
BENEFICIA FRUTAS E FOI 
UMA DAS ENTREVISTADAS 
PELO GOVERNADOR

O governador Rui Costa recebeu, no mês de abril, no 
programa Papo Correria, veiculado em sua página 

oficial no Facebook, a presidente da Cooperativa Agro-
pecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá (COOPER-
CUC), Denise Cardoso, que apresentou alguns dos pro-
dutos da agroindústria de frutos, ampliada com recursos 
do Governo do Estado, por meio do Pró-Semiárido.

“Estou muito orgulhoso de vocês e o povo da Bahia 
tem um orgulho enorme desse trabalho. Nós estamos 
transformando os nossos produtos, graças a Deus, com 
a raça, determinação, coragem, criatividade e compe-
tência do nosso povo, que gosta de trabalhar cada vez 
mais em produtos com alto padrão e alto valor agre-

AGRICULTURA FAMILIAR DO SEMIÁRIDO BAIANO É DESTAQUE NO 
PROGRAMA PAPO CORRERIA

gado, que vão alcançando o mundo inteiro”, falou o 
governador Rui Costa com a filha de um agricultor que 
cultivava umbu, hoje formada e atuando como presi-
dente de uma Cooperativa que fabrica produtos de 
qualidade. 

A presidente da COOPERCUC, Denise Cardoso, des-
tacou a importância das ações realizadas pelo Governo 
Estadual: “Os investimentos realizados pelo Governo 
da Bahia impactam na melhoria da qualidade de vida 
dos agricultores familiares em todos os sentidos, não 
somente pelo fato de gerarem trabalho e renda para as 
famílias, mas também por contribuir na formação dos 
agricultores e no acesso deles às políticas públicas”.
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AGRICULTORES FAMILIARES E ENTIDADES POSAM COM O CONVÊNIO ASSINADO, NA COMPANHIA DO SECRETÁRIO JERÔNIMO RODRIGUES

Em visita ao município de Caém, em janeiro, no Ter-
ritório de Identidade Piemonte da Diamantina, o 

vice-governador e secretário de Planejamento, João 
Leão, representando o governador Rui Costa, auto-
rizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) a 
firmar convênios do Pró-Semiárido no valor de R$ 645 
mil, que serão destinados ao fortalecimento da avicul-
tura, fruticultura e ao extrativismo sustentável do licu-
ri, além de viabilizar a implantação de quintais agroe-
cológicos e a oferta de serviço de assistência técnica.

Os convênios do Pró-Semiárido preveem o desenvol-
vimento de comunidades rurais, com investimentos 
produtivos, considerando aspectos socioculturais, 
além da oferta de Assistência Técnica e Extensão Ru-
ral (ATER). Com os convênios, serão atendidas famí-
lias de oito comunidades. No Território Piemonte da 
Diamantina, o total de investimentos é de R$ 5,3 mi-
lhões, em convênios assinados com 15 entidades da 
agricultura familiar, beneficiando diretamente 2970 
famílias de agricultores e agricultoras familiares.

INVESTIMENTO DO GOVERNO PROMOVE DESENVOLVIMENTO RURAL NO 
TERRITÓRIO PIEMONTE DA DIAMANTINA
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WILSON DIAS ANUNCIA OS INVESTIMENTOS NA MESA COMPOSTA POR REPRESENTANTES DO ESCRITÓRIO DE JUAZEIRO E DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO

O Governo do Estado, por meio da CAR, anunciou, em 
março, o valor de R$ 902 mil em convênios, por meio 

do Projeto Pró-Semiárido, com a Associação Cultural e Ar-
tística de Radiodifusão Comunitária Sertaneja e com a As-
sociação de Mulheres Produtoras de Doces e Massas, de 
Laginha. Para o Bahia Produtiva, projeto da CAR, o convê-
nio foi assinado com a Associação Comunitária Agropastoril 
de Cachoeirinha, em comunidades com forte presença da 
agricultura familiar, no município de Juazeiro, Território de 
Identidade Sertão do São Francisco.

Para o diretor-presidente da CAR, Wilson Dias, os investi-
mentos reforçam o compromisso do Governo do Estado 
em investir no rural da Bahia: “Enquanto outros Estados e a 
União têm encontrado dificuldades e, ao mesmo tempo, di-

GOVERNO ANUNCIA MAIS DE R$ 900 MIL PARA INVESTIMENTOS NA 
AGRICULTURA FAMILIAR DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO

minuído os investimentos no rural, a SDR, por meio da CAR, 
reforça o compromisso do Governo do Estado em dar visi-
bilidade para as associações e cooperativas da agricultura 
familiar, promovendo assistência técnica, investimentos na 
produção e na agroindustrialização”.

A presidente da Associação de Mulheres Produtoras de 
Doces e Massas, de Laginha, Maiara Melo, afirmou que o 
projeto vai ajudar com maquinários que a comunidade não 
possui, para produzir mais e com mais quantidade: “Produ-
zimos manualmente, em pouca quantidade, porque somos 
oito mulheres em um espaço muito pequeno, não temos 
uma geladeira apropriada e outras coisas, como uma mesa. 
Agora, estamos querendo ampliar a produção para contra-
tar mulheres e gerar renda para a nossa comunidade”.
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LISE LUZ APRESENTA A FEIRA SOCIOCULTURAL, EM REMANSO

A nona edição da Feira Sociocultu-
ral e de Saúde da Mulher acon-

teceu na primeira semana de abril, 
no município de Remanso, Território 
Sertão do São Francisco. Este ano, 
além da comercialização de produ-
tos agroecológicos, o evento pro-
moveu uma série de oficinas temá-
ticas e intercâmbio de experiências 
lideradas por mulheres. Outra no-
vidade foi a atividade de formação 
para a juventude, com o foco na per-
manência no campo, facilitada com 
o apoio da CAR/SDR.

Organizado pela Rede de Mulheres, 
o evento conta, todos os anos, com 
o apoio do SASOP na preparação 
das atividades pautadas na Agroe-
cologia e na Convivência com o Se-
miárido. Essa edição da feira reuniu 
cerca de 200 mulheres dos municí-
pios de Remanso, Casa Nova, Pilão 
Arcado e Campo Alegre de Lourdes, 
que puderam participar das oficinas 
temáticas sobre Segurança Alimen-
tar e Gênero; Comercialização na 
Agricultura Familiar; Saúde da Mu-
lher; e Violência contra a Mulher.

Maria do Socorro Santos, que é uma 
das lideranças da Rede de Mulheres, 
em Remanso, e sócio-fundadora jun-
to com outras 35 mulheres, lembra 
que o trabalho da Rede começou 
ainda com o movimento de mulhe-
res apoiado pela Diocese de Juazei-
ro, nos anos 1980. “Antigamente, a 

“MULHERES EM REDE CONTRA A VIOLÊNCIA” FOI TEMA DA IX FEIRA 
SOCIOCULTURAL E DE SAÚDE DA MULHER

gente tinha muita dificuldade de le-
var as mulheres para participar das 
atividades, então, junto com a Dio-
cese, começamos com os trabalhos 
formativos. Com o passar do tempo, 
tivemos mais participação e inicia-
mos o trabalho de geração de ren-

da. A partir daí, sentimos a necessi-
dade de ter um momento em que as 
mulheres mostrassem e pudessem 
comercializar tudo o que produziam. 
Foi aí que surgiu a ideia da feira, 
cada ano com um tema diferente”, 
afirma Socorro.
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Movidas pelo entusiasmo da inédita oportunidade 
de se qualificarem para melhor exercer a sua práti-

ca profissional, 150 merendeiras escolares participaram 
da aula inaugural dos cursos de Agente de Alimentação 
Escolar e Auxiliar de Nutrição e Dietética, no mês de 
março, em Salvador. A ação, realizada pela Secretaria de 
Desenvolvimento Rural do Estado, em parceria com a 
Secretaria da Educação, beneficia profissionais da rede 
pública estadual.

Representando as merendeiras, Rosilene Marques, de 
Salvador, falou sobre a motivação que o curso irá pro-
porcionar a todas. “Cozinha é inovação. Preparar ali-
mentos é sinônimo de criatividade, experimentação e 
cuidado. Este curso chega para nos trazer mais qualida-
de profissional, o que é uma oportunidade ímpar, já que 
a nossa classe dificilmente tem essa chance. Só temos a 
agradecer e aproveitar as aulas”.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Jerônimo Ro-
drigues, ressaltou o ineditismo do curso e a importân-
cia da ação. “Quando o governador Rui Costa partici-
pou do lançamento do livro de receitas da Cooperativa 
Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá (CO-
OPERCUC), contendo pratos criados pela nutricionista 
Neide Rigo, em Uauá, juntamente com o presidente do 
FIDA na época, Kanayo Nwanze, entusiasmado com a 
proposta do trabalho de valorização e aproveitamento 
dos produtos regionais em receitas de alta qualidade 
nutricional, ele pediu que cuidássemos de multiplicar a 
tiragem para que todas as escolas da Bahia pudessem 
ter um exemplar”.

O livro foi então reeditado pelo Projeto Pró-Semiárido, 
juntamente com o Programa Semear, responsável pela 
Gestão do Conhecimento nos projetos FIDA, no Brasil.

CURSOS COM RECEITAS DO SEMIÁRIDO 
BENEFICIAM MERENDEIRAS ESCOLARES

MERENDEIRAS/PAISAGEM
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FIDA ELOGIA PARCERIA COM A BAHIA NA CONSTRUÇÃO DO FUSEGATE

Uma equipe do FIDA visitou a Bahia, em 
abril, para avaliar as atividades do Pró-Se-

miárido e realizou uma missão específica na 
barragem de Ponto Novo, onde foi construído 
o fusegate, equipamento que permite aumen-
tar a sua capacidade de acumulação de água 
entre 25% e 30%. 

A Agência da ONU reafirmou o seu apoio às 
atividades de estímulo ao crescimento no meio 
rural. “A avaliação foi positiva, no que diz res-
peito à perspectiva de execução para 2018 e à 
aceleração dos trabalhos em campo”, afirmou 
o Oficial de Programas do FIDA, Hardi Vieira, 
durante reuniões com gestores. 

O representante do Fundo da ONU disse, ain-
da, que a instituição dará continuidade ao apoio 
dado aos esforços para garantir o abastecimen-
to de água em todo o Estado. “A obra na barra-
gem de Ponto Novo, com o fusegate, está con-
cluída e é um exemplo de que continuaremos a 
atuar juntos para que a situação do fornecimen-
to de água na região seja normalizada”.

Para o secretário estadual de Desenvolvimen-
to Rural, Jerônimo Rodrigues, a visita do FIDA 
permitiu colocar “um olhar macro sobre as 
questões que envolvem a agricultura e o de-
senvolvimento rural como um todo”. “Pensa-
mos desde aquela família que precisa de uma 
cisterna para o consumo humano de água até 
as redes de comercialização das cadeias pro-
dutivas”, disse.

OBRA DO FUSEGATE  CONCLUÍDA NA BARRAGEM DE PONTO NOVO
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Com o objetivo de capacitar e in-
cluir digitalmente a juventude da 

área de abrangência do Pró-Semiári-
do, 173 jovens, homens e mulheres, 
receberam diversas capacitações e 
cursos de Informática Básica, Mon-
tagem e Manutenção de Computa-
dores e Instalação e Manutenção de 
Sistema Operacional, durante uma 
semana.

O treinamento fez parte das ativida-
des do Centro de Recondicionamen-
to de Computadores (CRC-UNIVASF) 
da Pró-Reitoria de Extensão, que é 
parceira do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comuni-
cações na implantação do projeto 
e funciona no Espaço Plural – UNI-
VASF, com o projeto.

Para Deiseane Bispo, jovem da co-
munidade de Carrapato, município 
de Filadélfia, apesar de já possuir 
uma noção de informática, muita 
coisa ela ainda não conhecia. “A ex-
pectativa em aprender coisas novas, 
que possam contribuir na melhoria 
da minha vida profissional, é grande. 
E a paciência e a competência dos 
instrutores ajudam bastante no nos-
so aprendizado”, disse.

CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES DA UNIVASF 
CAPACITA JOVENS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SEMIÁRIDO

TURMA DE JOVENS DURANTE O CURSO DE INFORMÁTICA

GRUPO CHEGANDO NO ÔNIBUS CONTRATADO PELO PRÓ-SEMIÁRIDO
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Favo de mel

Em maio, técnicos (as) se reuniram no Centro de Forma-
ção Dom José Rodrigues, em Juazeiro, para discutir os 

manejos e a atividade apícola no Semiárido brasileiro. O 
espaço fez parte da formação desenvolvida pelo Projeto 
Pró-Semiárido, com vistas a contribuir com a capacitação 
de técnicos e técnicas que atuam no Território do São Fran-
cisco.

Durante o encontro, a equipe do projeto teve a oportuni-
dade de aprofundar os conhecimentos sobre a apicultura 
e discutir estratégias e cuidados voltados para as abelhas. 
Segundo Emanoel Amarante, técnico do Pró-Semiárido, 
apesar desses animais produzirem o próprio alimento, é 
necessária a dedicação para garantir o bem-estar da espé-
cie. “Igual a todos os seres vivos, as abelhas têm as suas 
particularidades. Por achar que elas produzem o seu pró-
prio alimento, acreditam que as abelhas são autossuficien-
tes em tudo e não vão precisar de um manejo todo dia, 
como os outros animais. Mas precisamos nos preocupar 
com os predadores, alimentação, temperatura e a influên-
cia climática”, comenta.

Para o técnico em Agropecuária, Ivan Ferreira, as informações 
que adquiriu no encontro vão proporcionar resultados posi-
tivos e serão utilizadas para levar conhecimento e bem-estar 
para a vida dos (as) apicultores (as). “Esses espaços são para a 
gente construir e consolidar a proposta de Convivência com 
o Semiárido, para que as famílias consigam o seu bem-estar 
e viver bem na região e, acima de tudo, que consigam lutar 
pelos seus direitos”, destaca.

Também foram discutidos outros pontos, como a importân-
cia da utilização de equipamentos de proteção individual, 
o processo de colheita e a manipulação do mel, além da 
relevância em desenvolver estratégias para garantir a ali-
mentação das abelhas.

Texto: Comunicação IRPAA 
Edição: Comunicação PSA

ATIVIDADE APÍCOLA É PAUTA EM CAPACITAÇÃO DO PRÓ-SEMIÁRIDO
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A experiência da Fundação Casa Grande, em Nova 
Olinda, no Ceará, foi a fonte de inspiração de jo-

vens que participam do Projeto Jovens Comunicado-
res, do Pró-Semiárido, durante um intercâmbio realiza-
do no final do mês de abril. A ação da Assessoria de 
Comunicação conta com a parceria do Instituto Regio-
nal da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA) em 
cinco municípios do Território Sertão do São Francisco.

O grupo Carrapicho Virtual, iniciativa dos jovens do 
Vale do Salitre, em Juazeiro, na Bahia, foi a primeira 
turma a ser contemplada com a ação de comunicação 
para a Convivência com o Semiárido. Desde 2017, o 
Projeto Jovens Comunicadores vem realizando ofici-
nas de comunicação com esses jovens, homens e mu-
lheres, e o intercâmbio é parte desse cronograma de 
ações. “Esse projeto tem como objetivo investir em 
grupos de jovens já organizados, que já desenvolvem 
algum trabalho na área de Comunicação, ou não, iden-
tificados pelas entidades, para que se fortaleçam como 
lideranças locais”, explica Emília Mazzei, assessora de 
Comunicação do Pró-Semiárido e uma das idealiza-
doras do projeto, que é voltado para a Comunicação 
como direito humano e a Educomunicação.

O intercâmbio na região do Cariri cearense foi pen-
sado com a perspectiva de aperfeiçoar a prática da 
Educomunicação já realizada pelo grupo, ampliar a va-
lorização da cultura popular e enxergar o turismo de 
base comunitária como uma porta para a geração de 
renda e a permanência nas comunidades. “A aposta 
nos intercâmbios é por acreditarmos no potencial da 
troca, no espírito de equipe que se fortalece durante 
as viagens e nos novos olhares que se desenvolvem”, 
de acordo com Emília Mazzei.

Essa expectativa é correspondida a partir da avaliação 
da educomunicadora Aline Santos, 20 anos, que diz ter 
levado do intercâmbio aprendizados para o Carrapi-

JOVENS COMUNICADORES PARTICIPAM DE INTERCÂMBIO NO CEARÁ

cho e para a sua vida também. “Aprendi que devemos 
sempre trabalhar em grupo porque é em grupo que 
conseguimos tudo, e espero que esse aprendizado 
sirva para todo mundo”. Durante a viagem, Roseane 
Santos, 15 anos, fez um cordel ressaltando a importân-
cia de valorizar a identidade e a cultura local, um dos 
anseios também do Jovens Comunicadores. “Estamos 
visando ao fortalecimento da identidade cultural do jo-
vem e incentivando a abertura de espaços em que eles 
possam se mostrar e garantir a sua voz, criando os seus 
próprios meios de comunicação”, destaca Mazzei.

Texto: Comunicação IRPAA/Edição: Comunicação PSA

GRUPO DE JOVENS COMUNICADORES EM FRENTE À FUNDAÇÃO CASA GRANDE



informativo Pró-Semiárido | 17

AUDITÓRIO DA UNEB LOTADO DE PARTICIPANTES PARA DISCUTIR O RECAATINGAMENTO NO SEMIÁRIDO BAIANO

A destruição e a consequente desertificação da Caatinga 
são alguns dos temas discutidos, em Senhor do Bonfim, 

no Seminário Estadual de Recaatingamento, que aconteceu 
no mês de maio, no Campus VII da Universidade do Esta-
do da Bahia (UNEB), com o objetivo de contribuir para um 
passo significativo no recaatingamento da região semiárida. 

A abertura do evento contou com a presença do se-
cretário da SDR, Jerônimo Rodrigues, de agricultores 
familiares, povos e comunidades tradicionais, agricul-
tores experimentadores, pesquisadores, dirigentes e 
técnicos de órgãos públicos, professores, extensio-
nistas, organizações não governamentais e institui-
ções de crédito, que contribuem para a qualificação 
e a expansão da escala do recaatingamento na Bahia. 
José Tosato, coordenador da CEPEX, destacou alguns 

SENHOR DO BONFIM RECEBE SEMINÁRIO ESTADUAL DE 
RECAATINGAMENTO

pontos do evento: “O primeiro objetivo o seminário 
já atingiu, que é promover um intercâmbio de conhe-
cimentos entre pessoas que têm experiências diver-
sificadas. Temos aqui pesquisadores autônomos, de 
universidades, agricultores familiares experimentado-
res, que desenvolveram trabalhos com sistemas agro-
florestais na Caatinga e o uso sustentável da Caatinga 
através do manejo sustentável. Aqui, está ocorrendo 
uma experiência muito rica”.

Para Elias Rios, diretor-presidente da Rede Pintadas, o se-
minário é de suma importância porque é uma questão que 
os movimentos sociais já vêm defendendo. “A gente vê a 
preocupação do Governo, através da SDR, em levar essa 
temática e discutir parcerias para que ocorra um recaatin-
gamento”, afirma.
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A cadeia produtiva da fruticultura do município de 
Sobradinho, Território de Identidade Sertão do São 

Francisco, vai receber novos investimentos do Governo 
do Estado. Em junho, foi assinado um convênio, no valor 
de R$ 2,1 milhões, para a construção de uma unidade de 
beneficiamento de frutas na zona rural do município, que 
beneficiará 275 famílias. 

O convênio foi firmado entre a Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural (SDR), por meio do Pró-Semiárido, e a Coo-
perativa Vale Agroindustrial Vale do Paraíso (Cooperpa-
raíso).

O secretário da SDR, Jerônimo Rodrigues, afirmou que 
esse é um grande investimento na região: “Queremos 
ver essa unidade funcionando e gerando renda para as 
famílias de todo o entorno. É um projeto econômico e 
queremos ver dinheiro no bolso do povo”. 

O presidente da Cooperativa, Josivan Santos, conta que, 
hoje, os agricultores vendem os seus produtos para ou-
tras indústrias: “A unidade de beneficiamento própria vai 
gerar mais renda, 60 empregos diretos e 500 indiretos na 
cadeia produtiva da fruticultura. Vamos agregar mais va-
lor à produção de frutas como manga, acerola e goiaba”.

AGRICULTORES FAMILIARES DE SOBRADINHO VÃO CONTAR COM UMA 
AGROINDÚSTRIA DE POLPA DE FRUTAS

COLHEITA DE ACEROLA ORGÂNICA, EM SOBRADINHO
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Continuar unidas na defesa e na 
garantia dos direitos das mulheres 

do campo e da cidade. Este foi o tom 
do encontro de Articulação e Constru-
ção de Parcerias de Luta das Mulheres 
do Território do Piemonte Norte de 
Itapicuru, que ocorreu em agosto, na 
sede do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Senhor do Bonfim (BA).

O encontro, promovido pela Assesso-
ria de Gênero, Raça, Etnia e Geração, 
do Pró-Semiárido, que contou com 
mulheres representantes de movimen-
tos sociais e organizações públicas e 
comunitárias, serviu para articular e 
construir parcerias nas lutas e enfren-
tamentos inerentes às mulheres da 
região e, ao mesmo tempo, criar pers-
pectivas para desenvolver um proces-
so coletivo de fortalecimento das enti-
dades e as suas lutas pela inclusão das 
mulheres rurais e urbanas.

Para Cristina Viana da Silva, pedago-
ga, militante do direito das mulheres 
negras e representante da Secretaria 
de Educação de Senhor do Bonfim e 
da Câmara Territorial de Mulheres, um 
encontro como esse tende a mostrar 
não somente as grandes dificuldades 
e bandeiras de lutas das mulheres, 
mas também apontar soluções para 
o enfrentamento dessas lutas femi-
nistas. “Momentos como este devem 
acontecer mais vezes, para fortalecer 
ainda mais a luta das mulheres em to-
dos os níveis, inclusive na proposição 

ENCONTRO DE MULHERES EM SENHOR DO BONFIM REVELA A FORÇA E 
A CORAGEM FEMININA

de políticas públicas”, disse a peda-
goga.

A agricultora Lucia de Almeida, do 
Assentamento Nelson Mandela, no 
interior de Ponto Novo, não escon-
deu a felicidade de poder discutir a 
sua realidade enquanto agricultora e, 

ao mesmo tempo, conhecer tantas 
experiências de diferentes regiões e 
realidades. Ela lembra que esse tipo 
de encontro serve para que as mulhe-
res acordem e busquem se libertar da 
opressão do machismo, por exemplo, 
que, infelizmente, ainda é uma reali-
dade na vida de muitas delas.

BETH SIQUEIRA APRESENTA A PROPOSTA DE PARCERIA EM GÊNERO
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Após ter executado o projeto-piloto no Território de 
Identidade Sertão do São Francisco, em 2017 e no 

início deste ano, os Territórios Piemonte Norte de Ita-
picuru e Piemonte da Diamantina agora também irão 
contar com ações do Projeto Jovens Comunicadores, 
uma iniciativa da Assessoria de Comunicação do Pró-
-Semiárido. 

Toda a dinâmica do projeto foi apresentada no mês de 
agosto, nas cidades de Senhor do Bonfim e Jacobina, 
locais onde estão situados os escritórios locais do Pró-
-Semiárido responsáveis por esses territórios. 

Lideranças comunitárias e representantes de entidades 
públicas e da sociedade civil dos territórios tiveram a 
oportunidade de conhecer as ações do Projeto Jovens 
Comunicadores, que no momento já conta com seis tur-
mas distribuídas nos municípios de Juazeiro, Remanso e 
Uauá, no Sertão do São Francisco, e agora amplia para 
mais de 20 na região de Senhor do Bonfim e Jacobina.

PROJETO JOVENS COMUNICADORES SE EXPANDE PARA MAIS DOIS 
TERRITÓRIOS DO SEMIÁRIDO BAIANO

Nas reuniões de apresentação do projeto, a assessora 
de Comunicação, Emília Mazzei, além de detalhar como 
o projeto vai envolver jovens, homens e mulheres, dos 
municípios e comunidades na prática de uma comuni-
cação voltada para o exercício da cidadania, ouviu tam-
bém propostas e sugestões das lideranças presentes no 
encontro. Emília ressaltou a importância das parcerias 
para a execução do projeto, destacando como exemplo 
entidades como o IRPAA, o SASOP e a COOPERCUC, 
além da Prefeitura de Uauá, que apoia as ações. 

Após a exposição e debates, as lideranças demonstra-
ram muita expectativa com o projeto. Luna Layse Al-
meida, comunicadora da COFASPI, vê o projeto como 
uma possibilidade de fortalecer os coletivos de jovens, 
a partir do debate político-social sobre cidadania e co-
municação. “Refletir sobre os processos que aconte-
cem na comunidade, refletir sobre as nossas identida-
des, como elas são construídas, é uma forma da gente 
garantir a articulação e a mobilização dos coletivos 
nessas comunidades”, é a expectativa da jornalista.

EMÍLIA MAZZEI 
APRESENTA O JOVENS 
COMUNICADORES PARA 
A EQUIPE DO ESCRITÓRIO 
DE JACOBINA E 
ENTIDADES PARCEIRAS
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Principais Resultados

CONvênios Número valor
Convênios firmados 271 68,6

convênios em tramitação 51 9

convênios de empreendimentos em tramitação 21 13,2

investimentos
Recursos aplicados 125,3

investimentos em contratos de assistência técnica 10,3

investimentos realizados no subprojeto ponto novo 8,5

• 21.124 famílias atendidas
• 14.344 famílias com assistência técnica
• 12.910 pessoas capacitadas
• 561 Comunidades atendidas
• 161 Associações comunitárias apoiadas e fortalecidas
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Fundo Verde Global
O Pró-Semiárido receberá a consultora Tatiana Botelho, em 
Salvador, para uma reunião na Unidade de Gestão do Projeto 
(UGP), para a coleta de informações e o subsídio visando à 
preparação do desenho referente ao projeto com o Fundo 
Verde Global (GCF) que o FIDA está elaborando com a parti-
cipação dos Ministérios: da Fazenda; do Planejamento; Meio 
Ambiente; Desenvolvimento Social; Ciência, Tecnologia, Ino-
vação e Comunicação; e de Relações Exteriores. O projeto 
terá dois componentes principais, sendo o componente 1 o 
de acesso à água e o componente 2 o de sistemas agroflo-
restais (SAF), incluindo a assistência técnica.

Banco do Nordeste 
Foram realizadas reuniões entre o Ban-
co do Nordeste (BNB) e projetos da 
SDR/CAR, com representantes da su-
perintendência e agências locais e as 
equipes do Pró-Semiárido, Bahia Pro-
dutiva e Bahiater, nos SETAFs de Ja-
cobina, Senhor do Bonfim e Juazeiro.

Atividades Capital Humano e Social
O Componente de Capital Humano e Social, do Pró-Semiári-
do, tem trabalhado com diversas capacitações. Dentre elas, a 
capacitação em Associativismo, a capacitação das Comissões 
de Controle Social e a capacitação em Informática, esta em 
parceria com a UNIVASF. Além disso, o componente tem se 
debruçado nos processos de legalização de algumas associa-
ções e na seleção e contratação dos Agentes Comunitários 
Rurais (ACR). E a equipe que compõe o componente tem 
sido capacitada em temas como a regularização fundiária e 
ambiental, e a certificação de comunidades tradicionais de 
Fundos e Fechos de Pasto.

Monitoria e Avaliação
A equipe de Monitoria e Avaliação do Pró-Semiárido foi convidada pela Superintendência de 
Monitoramento e Avaliação (SMA), da Secretaria de Planejamento (SEPLAN), para apresentar 
as estratégias de M&A do projeto no Fórum Baiano de Economia Aplicada. O evento faz parte 
da EVAL 2018 - Semana de Avaliação da América Latina e Caribe, que acontece em junho, em 
vários países e, no Brasil, em diversos Estados, e está ligado à Rede Brasileira e Latino-America-
na de Monitoramento e Avaliação. Na Bahia, o Fórum ocorreu no auditório do Banco Central.

Nova equipe Jovens 
Comunicadores

Foram contratadas as jornalistas fa-
cilitadoras dos escritórios de Senhor 
do Bonfim, Maria Helena Macedo, e 
de Jacobina, Nilma Gonçalves, para 
a organização e o acompanhamento 
das oficinas do Projeto Jovens Co-
municadores. A oficina de Cordel, 
com Maviael Melo; a de Cidadania, 
com a cientista política Claudia Ma-
chado; e as de Fotografia 1 e 2, com 
Manuela Cavadas.
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EQUIPE PRÓ-SEMIÁRIDO

COORDENADOR
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
CLEITON LIN

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.

CONTATOS
www.sdr.ba.gov.br

www.car.ba.gov.br/prosemiarido




