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DESENVOLVIMENTO & AÇÃO

Das mãos calejadas de
152 trabalhadores rurais do
município de Condeúba, a
660 quilômetros de Salvador,
no sudoeste baiano, acostu-
mados a labutar na roça,
debaixo de sol a pino, surgiu,
aos poucos, a maravilhosa
arte de transformar a mandio-
ca em apetitosas iguarias.

São beijus de diversos
sabores, biscoitinhos “avoa-
dor”, de polvilho doce e de
sequilho, conhecidos como
biscoitinhos de amor — uma
receita de várias gerações — que vêm
ganhando mercados no interior baiano,
como os municípios de Vitória da Con-
quista, Belo Campo e Piripá.

A história de sucesso desses produtos
regionais foi contada por pessoas como
Dona Ivani Costa Vale, 27, moradora do
povoado de Sumidouro, no município
de Cordeiros, durante a Exposição Agro-
pecuária e Feira de Negócios (Expofeni-
ta 2011), que aconteceu em setembro
no Parque de Exposição Antônio Seten-
ta, no município de Itabuna.

Ela, junto a mulheres e homens de
várias comunidades rurais da Bahia,
integra a Cooperman (Cooperativa dos
Produtos dos Derivados da Mandioca).
“Antes, a gente só trabalhava mesmo
com o plantio de feijão e milho. Mas,
depois, com o incentivo do governo,
pudemos montar nossa própria unida-
de de produção e ampliar a renda”,
disse a agricultora.

Segundo Ivani, tudo começou, em
2006, quando o governo estadual, por
meio da Companhia de Desenvolvi-
mento e Ação Regional (CAR), da Secre-
taria de Desenvolvimento e Integração
Regional (Sedir), apoiou a formação da
cooperativa, no âmbito do antigo pro-
grama Pró-Gavião, que atualmente tem
suas ações continuadas com o Gente de
Valor (Programa de Desenvolvimento
de Comunidades Rurais das Áreas mais
Carentes do Estado da Bahia).

“No início, não tínhamos nada.
Com o projeto da CAR, recebemos
equipamentos que permitiram trabalhar

com a produção dos derivados da man-
dioca”, informou a cooperada.

Mesmo depois de já equipados,
disse, a empresa deu assistência à pro-
dução e, no ano passado, todas as
máquinas da cooperativa foram refor-
madas. “A prensa, que era manual, pas-
sou a ser eletrônica, e o ralador de ferro
que enferrujava, agora passou a ser de
inox”, ressaltou.

MERENDA ESCOLAR - Houve tam-
bém, de acordo com Maria Dultra, 38,
moradora do povoado de Morrinhos, a
22 quilômetros de Condeúba, melho-
ria no sistema de tratamento de água
para desenvolvimento da atividade e a
aquisição de uma estufa, apropriada
para secar o polvilho. “O governo
investiu ainda em cursos de especiali-
zação voltados para a área de produ-
ção. Por isso, nossos produtos vão
para a merenda escolar de alunos da
região, são comercializados com a
CONAB, órgão federal, e participare-
mos ainda do PNAE, programa que
apóia a comercialização de produtos
da agricultura familiar”, destacou.

A venda dos produtos da Cooper-
man, segundo as agricultoras, chega
em média a 150 kg por semana. “Ven-
demos para várias cidades e ganha-
mos cerca de R$ 5.600,00 por mês. Já
possuímos o selo da agricultura fami-
liar e queremos ganhar, cada vez
mais, mercados, ampliando nossa
renda e capacidade de produção”,
informou satisfeita.

Governo incentiva agricultores
familiares a diversificar
produção e ampliar renda
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Chocolate da Bahia para o mundo
O chocolate da Bahia Cacau, pri-

meira fábrica da agricultura familiar do
país, localizada no município de Ibica-
raí, no sul do estado, tem se constituí-
do no centro das discussões internacio-
nais e despertado o interesse de
empresários brasileiros e estrangeiros.
Além de países como Equador, Argen-
tina, Paraguai, Honduras, Nicarágua,
Alemanha, Costa Rica, Panamá, entre
outros, o produto chamou a atenção na
França, durante a realização do Salon
Du Chocolat, em Paris.
Recentemente, a fábrica da Bahia

Cacau recebeu uma delegação compos-
ta de mais de 70 pessoas procedentes de
vários países, durante visita de campo,
incluída na programação do Curso Inter-
nacional de Desenvolvimento Territo-
rial, promovido em Salvador pelo Insti-
tuto Interamericano de Cooperação para
a Agricultura (IICA).

AVANÇO TERRITORIAL - A comitiva
teve a oportunidade de apreciar a pro-
dução realizada por cerca de 130 agri-
cultores familiares. O grupo contou com
a presença do ministro da Agricultura do
Equador, Miguel Carvajal Aguirre, que
conheceu todas as dependências e eta-
pas de produção do chocolate da unida-
de industrial, que tem o apoio do gover-
no estadual, por intermédio da Sedir e
da CAR.
“Estamos aqui para conhecer de

perto a experiência baiana na área de

Desenvolvimento Territorial e saber
como o apoio do poder público pode
ser decisivo para o avanço territorial e
para o incremento de um trabalho
realizado por trabalhadores rurais,
sobretudo, considerando a perspecti-
va da agricultura familiar”, ressaltou
Aguirre.
O êxito da produção baiana, aliado

ao sabor original e nutritivo, sem gordu-
ra trans nem conservante, e apresentado
em suas versões de 70% e 56,6% de
cacau, também teve espaço garantido
no Salon du Chocolat de Paris, onde a
Bahia ganhou um estande de 80 metros
quadrados, com mais de dez marcas de
chocolates finos.

No evento, considerado o mais
importante do segmento em

todo o mundo, o secretário
de Desenvolvimento e
Integração Regional,
Wilson Brito, e o
diretor executivo da
CAR, Vivaldo
Mendonça, inte-
grando a comiti-
va do governo
baiano, mostra-
ram as ações
desenvo lv ida s
pela Sedir/ CAR
para fomentar a
agricultura fami-
liar, com ênfase na
inclusão socioprodu-

tiva e enfrentamento à
pobreza rural.

ERRADICAR A POBREZA - A partici-
pação no Salon du Chocolat e a atra-
ção exercida pelo produto baiano,
dentro e fora do Brasil, são o resultado
de um forte trabalho que vem sendo
desenvolvido pelo governo estadual.
Dessa forma, a agricultura familiar na
Bahia está sendo fortalecida, com a
inclusão efetiva dos pequenos produ-
tores, desde o plantio até a etapa final
de comercialização.
A inclusão socioprodutiva e o reco-

nhecimento das potencialidades do
pequeno agricultor familiar, culminan-
do com a apresentação do chocolate
da fábrica de Ibicaraí em âmbito inter-
nacional, evidenciam o compromisso
do governo estadual em erradicar a
pobreza e miséria em todas as regiões
da Bahia.
O governo do Estado demonstra, com

isso, que está atuando junto ao governo
federal no combate à pobreza rural. Nesse
contexto, o Salão de Paris é, sobretudo,
uma oportunidade para os agricultores
familiares que vêm trocar experiências,
conhecer novos produtos e adquirir infor-
mações sobre o modo de comercializar,
adequar e dinamizar a sua produção.
A fábrica de Ibicaraí é um investi-

mento do governo estadual, por meio da
Sedir/CAR. O empreendimento agrega
valor à produção da amêndoa de cacau,
beneficiando cerca de 300 famílias de
produtores de cacau vinculados à agri-
cultura familiar nos municípios de Ibica-
raí, Coaraci, Buerarema, Itajuípe, Uru-
çuca e Floresta Azul.



A assinatura
de um novo acor-
do de empréstimo
com o Banco
Mundial, em de-
zembro de 2010,
garantiu a conti-
nuidade das
ações do Progra-
ma de Combate à
Pobreza Rural do Estado da Bahia - PCRP
(Produzir), em 2011. O Produzir tem se
destacado no que se refere à qualidade de
vida e de renda da população rural da
Bahia e vem contribuindo para melhorar o
Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) dos municípios mais pobres e, con-
sequentemente, do Estado. O acordo, no

valor total de U$ 40 milhões, conta com
US$ 30 milhões do Banco Mundial e U$
10 milhões do Governo do Estado da
Bahia, com participação das comunida-
des rurais.

A organização dos produtores e a des-
centralização das ações são as principais
inovações do programa. Um kit convênio
contendo orientações, inclusive jurídicas,
está sendo entregue aos representantes
das comunidades que participam de reu-
niões técnicas, nas quais acontece a
Capacitação em Gestão de Convênios e
Projetos.

Outra inovação do programa é o
investimento no capital social jovem des-
sas comunidades. Foram selecionados
dois jovens, a partir de 16 anos, de cada
comunidade, para participar da capacita-
ção que inclui a aprendizagem rural, qua-
lificação profissional, aperfeiçoamento,
atualização e especialização desses
jovens, que irão trabalhar na execução
dos convênios junto às associações.

Nesse ano foram concluídos 402
projetos, nos quais 36.675 famílias
foram beneficiadas, em 407 dos
417 municípios baianos atendi-
dos. As principais realizações
foram nas áreas de saneamen-
to e abastecimento de água,
com a conclusão de 8.708
cisternas residenciais e
pequenos reservatórios ele-
vados, 5.515 melhorias sani-
tárias e habitacionais, 24 sis-
temas de abastecimento de
água, nove barragens e seis
poços tubulares.
O Produzir conta com a parce-

ria do Serviço Nacional de Aprendi-

BALANÇO

Sedir e CAR promovem ações de desenvolvimento no Estado
Durante o ano de 2011, a Secretaria de Desenvolvimento e Integração
Regional (Sedir), através da Companhia de Desenvolvimento e Ação
Regional (CAR), trabalhou intensamente para fortalecer o desenvolvimento
regional nas áreas mais carentes da Bahia, priorizando os municípios do
semiárido localizados nas regiões do Nordeste e Sudoeste com os mais
baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH).
As ações da Sedir/CAR têm a missão de promover o desenvolvimento
regional por meio da inclusão socioprodutiva, contribuindo para o
combate à pobreza no estado da Bahia, através dos programas Produzir,
Gente de Valor, Mata Branca e Quilombolas.
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zagem Rural (Senar), do Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE), da Secretaria de Justi-
ça, Cidadania e Direitos Humanos
(SJCDH), da Secretaria do Trabalho,
Emprego, Renda e Esporte (Setre), da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano
(Sedur) e do Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária (Incra).

O projeto está somando esforços para
estimular o desenvolvimento da econo-
mia solidária como estratégia para a gera-
ção de trabalho e renda nas comunidades
rurais com baixo IDH, através da metodo-
logia participativa que evidencia o con-
trole social sobre as políticas públicas.

Durante o ano de 2011, foram con-
cluídas as obras de nove barragens, seis
poços, cinco usinas de beneficiamento de
leite, oito de beneficiamento de produtos
pecuários, 14 casas de farinha, oito cen-
tros de abastecimento, 148 cisternas resi-
denciais, 112 melhorias sanitárias e
melhorias habitacionais, 13 pontes, 36
projetos agropecuários, 24 sistemas de
abastecimento de água e outros 13 proje-
tos. Essas ações beneficiaram mais de 35
mil famílias baianas.

Com o fi-
nanciamento de
US$ 5 milhões,
disponibilizado
pelo BIRD, o
Projeto GEF

Mata Branca vem desenvolvendo estudos
e ações voltados para criação de planos
de manejos, criação e apoio de conselhos
gestores. Estão sendo desenvolvidos estu-
dos sobre sítios arqueológicos, recupera-
ção de bacia hidrográfica e capacitação
técnica dos integrantes. Hoje, o Mata
Branca executa 60 subprojetos demons-
trativos.

O Projeto GEF Mata Branca tem o
objetivo de contribuir para a preservação,
conservação, uso e gestão sustentável da
biodiversidade do Bioma Caatinga nos
estados da Bahia e do Ceará, estabelecen-
do um ciclo entre as práticas integradas
de gestão do ecossistema e a melhoria da
qualidade de vida de seus habitantes. Na
Bahia, o projeto está sendo realizado nos
municípios de Curaçá, Jeremoabo, Con-
tendas do Sincorá e Itatim.

Segundo a coordenação do Mata
Branca na Bahia, o Projeto tem refletido
resultados positivos de cunho estrutural e
operacional no Governo do Estado da
Bahia. Assim, a experiência conquistada
na identificação de temas e na elaboração
de subprojetos demonstrativos ambiental-
mente sustentáveis, atividade inovadora
no âmbito dos órgãos do governo do Esta-
do da Bahia, tem se mostrado importante
para o conhecimento e divulgação de prá-

de desenvolvimento no Estado
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ticas nessa linha de trabalho, permitindo
sua disseminação no Estado.

Em 2011, houve continuidade do for-
talecimento das articulações institucionais
iniciadas em períodos anteriores, com
associações comunitárias, ONGs locais, e
órgãos governamentais, contribuindo,
tanto no processo de apoio às instituições
e políticas públicas para gestão integrada
do ecossistema. Um exemplo desa atua-
ção é a criação de três dos quatro conse-
lhos municipais de meio ambiente, hoje
existentes na área de atuação do Projeto,
quanto com a promoção de práticas de
gestão integrada, através da implementa-
ção do plano de qualificação das comuni-
dades e dos subprojetos demonstrativos.

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO - O Plano de
Capacitação do Projeto Mata Branca tem
como objetivo geral, capacitar as pessoas
das organizações da sociedade civil das
comunidades envolvidas, profissionais do
ensino, gestores, técnicos, voluntários
atuantes na área ambiental, usuários e
manejadores diretos de recursos ambien-
tais a atuarem adequadamente, inclusive
como monitores ambientais, ordenando
as atividades e criando novas fontes de
rendimento capazes de reduzirem a pres-
são ambiental, reforçando o papel funda-
mental dos cidadãos e entidades envolvi-
das na busca do desenvolvimento susten-
tável.

O Mata Branca, através do seu plano
de capacitação, treinou até outubro de
2011 cerca de 357 agentes multiplicado-
res. Os eventos realizados foram nas áreas
de: Educação Florestal, Educação
Ambiental, Saneamento Básico, Resíduos
Sólidos, Combate a incêndios florestais
entre outras. A ação teve o objetivo de
sensibilizar os atores sociais para uma
participação mais consciente no contexto

da sociedade, questionando comporta-
mentos, atitudes e valores, além de propor
novas práticas.

O Programa Gente de Valor tem por
objetivo reduzir significativamente os
níveis de pobreza e extrema pobreza das
comunidades rurais do semiárido do esta-
do da Bahia, melhorando as condições
sociais e econômicas das comunidades
rurais pobres, através do desenvolvimento
social e econômico ambientalmente sus-
tentável, com equidade de gênero.

O Gente de
Valor é executado
pela CAR, com
recursos totais de
US$ 60 milhões,
sendo 50% do
Governo do Esta-
do da Bahia e 50%
do Fundo Interna-

cional de Desenvolvimento Agrícola —
FIDA, através do Contrato de Empréstimo
número 696-BR. O projeto possui prazo
de execução de seis anos com início em
janeiro de 2007 e encerramento previsto
para dezembro de 2012.

São 282 comunidades atendidas, em
34 municípios com os menores Índices de
Desenvolvimento Humano (IDH), benefi-
ciando mais de 36 mil pessoas e visa
melhorar as condições de vida das comu-
nidades rurais.

Desde janeiro de 2007, com grande
atuação em 2011, o Gente de Valor já fir-
mou 430 convênios para a realização de
investimentos de barragens, cisternas,
obras e serviços em geral, no valor de R$
39,3 milhões, e 42 contratos para viabilizar
capacitação e assistência técnica, contrata-
ção de equipe para operacionalização de
todos os escritórios do projeto, consultoria
e estudos no valor de R$ 47,07 milhões.

Foram
construídas
6.582 cisternas
de consumo humano e
4.862 cisternas de produção de 5
metros cúbicos. Foram recuperados qua-
tro sistemas de abastecimento de água e
três foram ampliados, oito barragens
foram recuperadas e uma construída.

Trinta e um projetos foram apoiados
para comercializar produtos beneficiados
e oitenta e quatro kits de equipamentos
audiovisuais foram entregues, além de 90
kits de informática e 91 kits moto forragei-
ro.Além disso, quarenta e quatro ensaios
de cultivo agroecológico foram iniciados.

O Programa Gente de Valor tem
implantado dois tipos de ensaios: os de
mandioca e os de alimentação animal,
geralmente em um hectare, onde os agri-
cultores têm a oportunidade de experimen-
tar novas técnicas de plantio, tipo de espa-
çamento diferenciado e novas variedades.
O intuito é obter maior produtividade, res-
peitando os princípios agroecológicos.

Também foram realizados 104 encon-
tros subterritoriais de mulheres, 104 ofici-
nas sobre gestão de convênios e onze
capacitações para o trabalho, como cons-
trução de cisternas para uso familiar e de
produção.

O Projeto de Inclusão de Comunida-
des Remanescentes de Quilombos, proje-
to Quilombolas, iniciado em 2009, está se
afirmando junto às organizações quilom-
bolas da Bahia com atuações de combate
à pobreza rural e inclusão no processo de
desenvolvimento.

As ações estão sendo executadas nos
Territórios de Identidade da Chapada Dia-
mantina, Piemonte Norte do Itapicuru,
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Omel produzido pela Central de Coo-
perativas de Apicultores da Bahia (Cecoa-
pi) do município de Ribeira do Pombal, a
271 quilômetros de Salvador, vem atrain-
do o paladar de consumidores estrangei-
ros. O produto vem se afirmando no mer-
cado regional, estadual e nacional e já dis-
puta espaço no comércio internacional.

Com 680 apicultores, a Cecoapi agrega
cooperativas dos municípios de Ribeira do
Pombal, Jeremoabo, Tucano e Inhambupe,
e produz cerca de 40 toneladas de mel por
mês, chegando até a 500 toneladas por ano.
De acordo com presidente da Central de
Cooperativas, Franciélio da Silva Macedo,
desta quantidade, apenas 20% é fracionado
e comercializado no mercado interno. “O
restante é vendido em atacado para empre-
sas do Ceará e São Paulo, que repassam
para os EUA e Europa”, informou Franciélio.

A experiência baiana bem-sucedida
conta com a coordenação da CAR e da
Sedir, no âmbito da Assistência Técnica e
Extensão Rural (ATER), em parceria com a
Secretaria da Agricultura (Seagri)/SUAF e a
Secretaria de Planejamento (Seplan).

ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Além de abaste-
cer o comércio local e exportar, o “caso
de sucesso” ainda cumpre com êxito a
missão de promover assistência técnica a
2.080 apicultores. Segundo um dos coor-
denadores da Cecoapi, Antônio Miranda,
são 32 agentes que se dividem para dar
suporte a todos os beneficiados. “Os agen-
tes são instrumentos de mudança, somos
nós que levamos aos criadores de abelhas
as orientações necessárias para conduzir
as atividades e aumentar o nível tecnoló-
gico”, afirmou o coordenador.

Para Miranda, os benefícios levados

aos apicultores ao se relacionarem com a
cooperativa vai além de uma simples rela-
ção de associativismo. “É uma grande
oportunidade de comercializar o mel, de
fazer a troca de cera com valor abaixo dos
preços praticados e aprender mais sobre
sua fonte de renda”. Ele conta ainda que a
cooperativa surgiu com o objetivo de
atender a toda Bahia, mas sua atuação é
na região sisal nordeste II por ter uma con-
centração maior de apicultores, mas que
qualquer associação baiana pode fazer
parte desse sistema da Central.

Os resultados que vêm sendo obtidos
com a ‘capacitação’ dos apicultores têm
sido satisfatórios, contribuindo com o
crescimento da atividade uma vez que o
conhecimento adquirido com a assistên-
cia técnica está sendo revertido em quali-
dade da produção.

E não é a toa que o mel está despertan-
do tanta atenção. Alimentação adequada
dos enxames, manejo com a colheita, higie-
ne, migração das colmeias são alguns assun-
tos que são discutidos pelos agentes com os
apicultores, e o resultado está na alta quali-
dade dos méis produzido no semiárido.

MERENDA ESCOLAR - Uma grande fonte
de energia, com vitaminas e minerais, o
mel produzido em Ribeira do Pombal já
faz parte da merenda escolar de alunos da
rede pública da região. Os apicultores de
Ribeira do Pombal estão inseridos no Pro-
grama de Aquisição de Alimentos da
Companhia Nacional de Abastecimento
(CONAB), órgão federal.

A Cecoapi atua em 23 municípios, nos
Territórios do Nordeste II e Sisal, há 10
anos, com objetivo de articular a produ-
ção das cooperativas singulares.

Mel é exportado para os
Estados Unidos e Europa

RIBEIRA DO POMBAL
Vitória da Conquista, Irecê, Baixo Sul,
Litoral Sul, Extremo Sul, Sertão Produtivo,
Velho Chico.

O Projeto de Inclusão das Comunida-
des Remanescentes de Quilombos tem o
intuito de financiar atividades com comu-
nidades remanescentes de quilombos nos
estados da Bahia, Ceará e Pernambuco.
As ações são realizadas com recursos
doados pelo Fundo do Desenvolvimento
Social do Governo do Japão através do
Banco Mundial, no valor total de US$
877,6 mil, somente na Bahia.

O principal objetivo é a qualificação
das comunidades quilombolas para que se
possa estabelecer diálogos com as instân-
cias públicas e privadas visando a elabora-
ção de projetos e políticas que as benefi-
ciem. As ações ocorrerem em 100 comu-
nidades remanescentes de quilombos loca-
lizadas prioritariamente nas áreas de atua-
ção da CAR e dos Territórios de Identidade.

Entre as atividades realizadas em
2011, estão as oficinas para consolidação
de associações. A primeira oficina deste
ano aconteceu na cidade de Ituberá, terri-
tório do Baixo Sul da Bahia. Participaram
do evento os assessores técnicos contrata-
dos pelo Projeto, além dos representantes
de comunidades.

Os representantes de associações qui-
lombolas receberam orientação sobre
revisão de Estatuto, funcionamento do
Conselho Fiscal, além dos aspectos jurídi-
cos e administrativos.

O projeto promoveu também o
‘Encontro Interestadual Quilombola’, com
a participação de lideranças quilombolas
da Bahia, Pernambuco e Ceará. No pri-
meiro dia do evento, lideranças quilom-
bolas do estado da Bahia, reuniram-se
para oficializar a formação do Conselho
Estadual Quilombola, a partir da discus-
são do regimento, estatuto e eleição de
sua Diretoria.

Além disso, foram contratados asses-
sores técnicos para cada Território de
Identidade, que têm o papel de elaborar
diagnósticos e planos de desenvolvimen-
to sustentáveis, além de apoiar a implan-
tação, operação e gestão dos subprojetos,
qualificando lideranças e representações
dos movimentos sociais. Essas ações pro-
movem o diálogo com instâncias públicas
e instituições de financiamento externo
para a construção de políticas e projetos
que as beneficiem.

As metas do projeto compreendem o
fortalecimento das organizações comuni-
tárias locais, promoção do acesso à
comunicação digital e a informação, pro-
moção do acesso à assistência técnica e
qualificação das comunidades para que
possam identificar e elaborar suas propos-
tas de financiamento.



Trinta quilombolas residentes na
região sudoeste e no extremo sul do
estado receberam este ano, no municí-
pio de Malhada, a 900 quilômetros de
Salvador, certificados de conclusão de
um curso destinado à formação de lide-
ranças que vão atuar no fomento ao
desenvolvimento sustentável de povoa-
dos, localizados nos Territórios do Ser-
tão Produtivo e do Velho Chico.
A iniciativa, que teve o apoio do

governo estadual, por meio da CAR e
da Sedir, fortalecerá a autonomia des-
sas comunidades, capacitando-as a
acessar políticas públicas voltadas
para as populações remanescentes de
quilombos.
O treinamento organizado pela

Coordenação de Povos e Comunidades
Tradicionais da CAR foi ministrado pelo
professor da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) e doutor em
Antropologia pela Universidade Nacio-
nal de Brasília (BNB), Aderval Costa
Filho, que passou para os participantes,
noções de direitos quilombolas, antro-
pologia, cultura, identidade dos povos e
comunidades tradicionais, desenvolvi-
mento regional sustentável, importância
da atuação das lideranças para o desen-
volvimento, além da história dos movi-
mentos quilombolas e sociais no campo.
Para João Batista de Souza, 58,

morador de Lagoa do Meio, povoado a
20 quilômetros do município de Caeti-
té, as oficinas são uma grande oportu-
nidade de aprender sobre os direitos
dos quilombolas e lutar para no futuro
próximo ter uma vida melhor. “Recebe-
mos esses certificados com muita ale-
gria, porque a partir de agora tomamos
maior consciência da necessidade de
transformar a nossa comunidade”.

As oficinas de formação de lideran-
ças quilombolas representam um passo
importantíssimo para o desenvolvimen-
to sustentável dessas comunidades, for-
talecendo ou despertando a consciên-
cia sobre os seus direitos. A ação é ape-
nas uma das etapas d projeto de Inclu-
são de Comunidades Remanescentes
de Quilombos - Quilombolas, iniciado
em meados de 2009 e com prazo de
quatro anos.
O Projeto Quilombolas, coordena-

do pela CAR, tem obtido êxito e reco-
nhecimento das próprias comunidades
quilombolas quanto à divulgação do
conceito e da realidade quilombola na
Bahia. O projeto está trabalhando com
100 comunidades e conseguindo fazer
uma boa articulação com as lideranças,
fortalecendo os quilombolas para que
estejam atentos ao que os governos
federal e estadual têm oferecido para
intensificar o seu desenvolvimento.
Além das oficinas de formação de

lideranças, outras voltadas para apoiar
associações quilombolas estão progra-
madas. Nessas oficinas, as comunida-
des aprenderão aspectos relacionados
às áreas administrativas de uma asso-
ciação, com qualificação nos setores
contábeis e jurídicos. O projeto finan-
cia atividades de comunidades rema-
nescentes de quilombos nos estados da
Bahia, Ceará e Pernambuco, com
recursos doados pelo Fundo do Desen-
volvimento Social do Japão, por meio
do Banco Mundial.

COMUNIDADES BENEFICIADAS -
Santo Inácio, Lagoa do Rocha, Cedro,
Rio das Rãs, Pau D’Arco/Parateca,
Barra do Parateca, Sambaíba, Vila Jua-
zeiro, Sambaíba, Helvécia, Olhos
DÁgua do Pajéu, Mari, Angico, Barro
Vermelho, Lagoa do Peixe, Lagoa do
Meio, Nova Batalhinha, Mangau, Jato-
bá, Piranhas, Bebedouro, Araçá, Caria-
cá, Agreste.
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I Encontro Estadual de Consórcios Públicos
O I Encontro Estadual de Consórcios
Públicos, realizado no Fiesta Convention
Center, em Salvador, foi promovido pelo
Governo do Estado e pela União de Muni-
cípios da Bahia (UPB) para discutir o tema
de extrema relevância para a gestão públi-
ca. A reunião contou com a participação

da Sedir e a presença de prefeitos, gesto-
res públicos e pesquisadores.
Os consórcios foram criados em 1998 para
executar a gestão associada de serviços
públicos. Trata-se de um instrumento de
gestão compartilhada que proporciona a
melhoria da administração pública, uma

vez que a solução de problemas comuns se
dá por meio de políticas e ações conjuntas.
Durante o evento foi ressaltada a neces-
sidade de fortalecer cada consórcio atra-
vés da escolha de um técnico indicado
pelos prefeitos para que não haja disputa
por espaços.


