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Salvador abrigou, no período de 19 a
21 deste mês, a  Iª Conferência Baiana de
Desenvolvimento Regional. O evento,
estratégico para a consolidação de uma
política pública de desenvolvimento das
regiões da Bahia, foi organizado pela
Sedir, em parceria com a Secretaria do Pla-
nejamento (Seplan), e reuniu cerca de 350
pessoas da sociedade civil, universidades e
dos setores público e empresarial. 

A iniciativa elaborou propostas e definiu
diretrizes para a etapa nacional, prevista
para acontecer de 12 a 14 de dezembro, em
Brasília (DF). O encontro foi também espaço
para debates sobre os desafios e avanços
obtidos na área de desenvolvimento regio-
nal, viabilizando ainda a eleição dos dele-
gados que participarão das conferências
macrorregionais e da Conferência Nacional.

A conferência se tornou um momento
importante para reflexão e aprovação de

proposições voltadas à política estadual
de desenvolvimento regional. No evento,
foram debatidas a herança histórica das
desigualdades no Brasil e a questão regio-
nal com conhecimentos no processo
nacional de desenvolvimento, adquirindo
conhecimentos sobre o balanço da Políti-
ca Nacional de Desenvolvimento Regio-
nal, entre outros temas de extrema rele-
vância para o progresso da Bahia. 

A etapa estadual é condição indispen-
sável para a participação dos estados nas
etapas macrorregional e nacional, anteci-
pando que todos os estados da federação
estão realizando as etapas que culmina-
rão na criação das comissões de organi-
zação estadual. As comissões serão for-
madas por entidades representativas do
poder público, sociedade civil, setor
empresarial e instituições de ensino supe-
rior, pesquisa e extensão.

A Bahia Cacau, primeira fábrica de cho-
colate da agricultura familiar do país, foi um
dos destaques este ano do Salon du Choco-
lat, no Centro de Convenções, em Salvador. 

Com sabor e cheiro originais, forma-
tado em deliciosos tabletes e bombons
diamantes, o chocolate da Bahia Cacau
apresentado no estande da Secretaria de
Desenvolvimento e Integração Regional
(Sedir) e Companhia de Desenvolvimen-
to e Ação Regional (CAR), atraiu a aten-
ção de milhares de visitantes que partici-
param do evento.

Nutritivo, sem gordura trans nem con-
servante, e ainda considerado com valor
calórico dentro dos padrões da boa ali-
mentação, o produto da fábrica de Ibica-
raí, no sul do Estado, apresentado em suas
versões de 70% e 56,6% de cacau, foi
uma novidade para os visitantes e peque-
nos e grandes empreendedores que esti-
veram no festival para trocar experiên-
cias, conhecer novos produtos e adquirir
informações sobre o modo de comerciali-
zar, adequar e dinamizar a sua produção.

Para o gerente administrativo da
fábrica, Itamar Lopes dos Santos, a
importância do chocolate produzido
pela unidade industrial baiana está justa-
mente em sua origem: a agricultura fami-
liar. No total, ressaltou, são 136 produ-

tores rurais, com benefício global, para
cerca de 300 famílias. “A fábrica de Ibi-
caraí é importante, porque o agricultor
deixa de vender amêndoa e passa a ven-
der o produto final, agregando valor,
gerando renda e verticalizando a produ-
ção, com sustentabilidade”, informou.

A unidade industrial expôs seus pro-
dutos também na Vila do Cacau, espaço
destinado a produtos da agricultura fami-
liar, no IV Festival Internacional do Cho-
colate, que aconteceu no Centro de Con-
venções do município de Ilhéus-BA.

Quem ainda não conhecia o sabor
do chocolate de Ibicaraí se surpreendeu.
Foi o caso de Antônio Graciliano, 56,
que comparou a qualidade do produto
com os que são fabricados por grandes
marcas já firmadas no país. "O aroma e
o sabor são maravilhosos. Basta degustar
para perceber que o chocolate é ótimo".

Salvador realiza Iª Conferência
de Desenvolvimento Regional

Chocolate da Bahia Cacau  é
DESTAQUE no Salon du Chocolat
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As comunidades rurais do
povoado do Tigre, localizado
no município de Uauá, no Ser-
tão da Bahia, a 416 quilôme-
tros de Salvador, renovaram a
esperança de dias melhores
com as obras de recuperação
da Barragem do Tigre, situada
às margens da BR 235.

Mais do que um alento
para as 350 famílias que
dependem de água armaze-
nada para sobreviver, a revi-
talização da barragem reali-
zada pelo governo estadual,
por meio da Sedir e da CAR,
representa a garantia de cida-
dania e desenvolvimento em
uma região marcada pela
seca.

As obras, no valor de R$
330 mil, foram executadas
com recursos do Orçamento
Geral da União (OGU), Minis-
tério da Integração Nacional e
do Fundo Estadual de Controle
e Erradicação da Pobreza
(Funcep), e também contou

com a parceria da Caixa Eco-
nômica Federal.

O morador do povoado de
Lagoa do Pires, Gilmar de
Almeida Souza, que também
utiliza a água da barragem,
comemora a conclusão das
obras de recuperação. Segun-
do ele, para a população
sobreviver sem a barragem é
quase impossível, já que todos
dependem da barragem para
ter água encanada em suas
casas, molhar a plantação e
dar aos animais para beber.

Para o agricultor, a “nova
barragem” foi uma grande
vitória para as famílias da
região. “Antes era muito difí-
cil, porque a falta de água traz
muita tristeza. Mas, hoje tudo
é diferente, já que no período
mais seco a população tem
uma alternativa para enfrentar
a escassez de chuva com o
armazenamento de água pela
barragem. E ainda tem até
peixe para pescar”, contou.

Governo recupera Barragem do Tigre
e beneficia 350 famílias em UAUÁ
Governo recupera Barragem do Tigre
e beneficia 350 famílias em UAUÁ
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Com o foco de atenção voltado ao
combate à pobreza rural, redução das
desigualdades regionais e inclusão
socioprodutiva, o governo estadual, por
meio da CAR, empresa da Sedir, tem se
consolidado como agente transforma-
dor da realidade de milhares de famílias
no interior da Bahia. 

O avanço das atividades realizadas
pela Companhia vem sendo confirmado
pelos produtores rurais, principais bene-
ficiários das obras empreendidas, e por
organizações internacionais de notória
importância, a exemplo do Banco Mun-
dial (BIRD) e do Fundo Internacional de
Desenvolvimento Agrícola (FIDA),
financiadores de programas como o
Produzir e o Gente de Valor. 

Somente no âmbito do Produzir,
programa de combate à pobreza rural
que atua para ampliar a oferta de água e
fortalecer o desenvolvimento, especial-
mente no semiárido baiano, com exten-
são de suas atividades para 407 municí-
pios, as comunidades foram beneficia-
das com a construção de 34.728 cister-
nas, 14.666 projetos de mecanização
agrícola, 7.306 casas de farinha, 26.546
pontes construídas, além de 11.419
sanitários domiciliares e 7.306 sistemas
de abastecimento de água.

Com o Gente de Valor, que atua em
34 municípios do semiárido, considera-
dos com os mais baixos Índices de
Desenvolvimento Humano (IDH), o
governo vem investindo no desenvolvi-
mento do capital humano e social de

282 comunidades, através do fortale-
cimento organizacional, forma-

ção e capacitações para a pro-
dução. 

Nesta perspectiva,
19.585 pessoas foram
capacitadas, no período
de 2007 a 2012, tendo
sido realizados 100
Encontros Subterrito-
riais com a participa-
ção de 4.120 mulheres
e criação de 104 Con-
selhos de Desenvolvi-

mento e 282 comitês de
Desenvolvimento Comu-

nitário.
Foram construídas 7.162

cisternas de consumo humano
e 4.879 cisternas de produção de

cinco metros cúbicos. No total, quator-
ze sistemas de abastecimento de água
foram implantados e/ou ampliados.
Trinta e um projetos foram apoiados
para comercializar produtos beneficia-
dos e oitenta e quatro kits de equipa-
mentos audiovisuais foram entregues,
além de 85 kits de informática e 91 kits
motoforrageiros. Além disso, quarenta e
quatro ensaios de cultivo agroecológico
foram iniciados.

O Gente de Valor tem implantado
dois tipos de ensaios: os de mandioca e
os de alimentação animal, geralmente
em um hectare, onde os agricultores têm
a oportunidade de experimentar novas
técnicas de plantio, tipo de espaçamento
diferenciado e novas variedades. O obje-
tivo é obter maior produtividade, respei-
tando os princípios agroecológicos.

A atuação da Companhia envolve
desde a ampliação da oferta hídrica
com a construção de barragens, cister-
nas, sistemas de abastecimento d’água,
investimentos em infraestrutura básica,
como instalação de energia solar e elé-

CAR transforma panorama rural de centenas
de COMUNIDADES do interior da Bahia
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de centenas
d da Bahia

trica, até a construção de pequenas pon-
tes e sanitários residenciais.

O múltiplo plano de ação desenvolvi-
do pela empresa vem reforçando a linha
de atuação do governo federal de redu-
ção da extrema pobreza no Brasil, com
apoio às microempresas rurais e à agri-
cultura familiar para assegurar a seguran-
ça alimentar e o incremento da renda.

Com 26 escritórios regionais e locais, a
equipe técnica da CAR vem fomentando
também o desenvolvimento ambiental,
formação profissional, capacitação para o
trabalho, fortalecimento das organizações
comunitárias, apoio ao comércio, inser-
ção dos jovens nos mercados de trabalho
urbano e rural e enfoque de gênero.

COMBATE À SECA - As ações para mini-
mizar os efeitos da estiagem prolongada
continuam através de uma operação ini-
ciada mediante a assinatura de Termos
de Cooperação entre a empresa os
municípios para fornecimento de água
através de carros-pipa com o uso de um
Cartão da Defesa Civil (CPDC). 

Ovinocultura melhora 
a vida de famílias
indígenas em Belmonte

A chegada de um projeto de ovi-
nocultura levou esperança para 32
famílias indígenas que moram na
Reserva Aldeia Patiburi Tupinambá,
localizada no município de Bel-
monte, no Extremo Sul da Bahia. 

A criação de ovinos proporcio-
nou aos moradores uma nova
modalidade no campo da agrope-
cuária indígena, promovendo a pro-
dução de alimentos para o próprio
consumo e de uma fonte de renda.
A ação foi executada pela CAR,
empresa da Sedir, no âmbito do
Programa de Combate à Pobreza
Rural (PCPR)/Produzir.

No mês de julho, o gerente do
Banco Mundial (Bird) e especialista
em Desenvolvimento Rural e Agri-
cultura, Edward Bresnyan, visitou o
projeto para monitoramento das ati-
vidades que vem sendo desenvolvi-
das. A programação de avaliação do
Bird aos projetos executados pela
CAR tem o objetivo de analisar as
prestações de contas dos investi-
mentos já realizados, as ações na
área de meio ambiente e os desem-
bolsos financeiros feitos pelo Bird.

Para a presidente da Associação
dos Índios Tupinambá de Belmonte
(Assitubel) e cacique da aldeia,
Maria do Carmo Quirino, a implan-
tação do projeto foi de extrema
importância para a comunidade.

“Um projeto como esse traz expec-
tativas de um melhor futuro para
todos nós. Melhorou nossa autoesti-
ma e trouxe a chance de termos
uma renda. Isso faz com que a gente
consiga manter os jovens na aldeia,
garantindo assim a conservação da
nossa cultura”, afirmou. 

O associado Carlos Alberto San-
tos de Almeida também demonstrou
alegria com o projeto. “Não podia
ter acontecido nada melhor para o
nosso povo. Hoje ensinamos nossos
filhos a viver na aldeia e eles já
crescem trabalhando no que é
deles”, disse orgulhoso. 

O gerente do Banco Mundial,
Edward Bresnyan, se mostrou satis-
feito com o projeto e afirmou que a
visita foi muito positiva. “O investi-
mento realizado foi muito impor-
tante para o desenvolvimento dessa
comunidade e percebemos o com-
prometimento das pessoas em man-
ter o projeto”, disse.  

O Produzir teve sua continuida-
de garantida com a assinatura em
dezembro de 2010 de um novo
Acordo de Empréstimo com o
Banco Mundial, no valor de U$ 40
milhões de dólares, sendo U$ 30
milhões do Banco Mundial e U$ 10
milhões do Governo do Estado da
Bahia e da participação das comu-
nidades rurais.
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Moradores do povoado de Porto da
Palha, no município de Barra, a 650
quilômetros de Salvador, foram os pri-
meiros agricultores familiares baianos
contemplados com um secador solar
móvel da carnaúba. O equipamento foi
entregue pelo Governo da Bahia, atra-
vés da Sedir e da CAR.

O projeto, pioneiro no estado, tem o
objetivo de apoiar e estimular a explora-
ção da carnaúba, organizando a sua
cadeia produtiva e incrementando a
renda familiar dos agricultores da região. 

De acordo com o gerente do proje-
to, Taciano Ávila, a carnaubeira é uma
palmeira nativa que se desenvolve nos
grandes vales, aluviões e tabuleiros do
semiárido brasileiro. Uma cultura
essencialmente extrativista, que não
necessita de irrigação, adubação ou
mecanização agrícola.

A safra acontece através do corte das
palhas, secagem e extração do pó cerí-
fero da carnaúba, empregando milhares
de pessoas no período seco, quando
não é possível arranjar outra ocupação.

Segundo Ávila, o projeto, oriundo da
Universidade Federal do Ceará, ajudou
a movimentar a economia local. "A
Sedir/CAR vem trabalhando nesta ini-
ciativa há três anos e, agora, comemora
a implantação desse equipamento
moderno que ajudará a resgatar a cultu-
ra de extrativismo da carnaúba", disse.

Para o presidente da Associação
Comunitária de Porto de Palha, Carlos
José de Sousa, essa foi uma grande con-
quista para a comunidade. Sousa desta-
cou que a renda da comunidade local
vem da carnaúba e esse equipamento
vai melhorar suas vidas. 

O agricultor conta que o processo da

extração e secagem do pó da palmeira
era muito difícil sem o secador solar,
salientando que antes demorava uma
semana para a palha secar, se fizesse sol,
mas que agora, em apenas um dia, vai ter
o produto pronto para poder trabalhar.

A carnaúba, presente em vários aces-
sórios, medicamentos e cosméticos,
também é a fonte de renda das mulheres
de Porto de Palha, através do artesanato. 

Das mãos calejadas das donas de
casa do povoado, surgem esteiras, cha-
péus, bolsas e cestas feitas com a palha
seca da planta. Dona Ocilane Alves,
que vive dessa ocupação, lembra o
quanto a implantação do secador é
importante para toda a população. Ela
explicou que, geralmente, os homens
fazem a secagem e tiram o pó, e as
mulheres trabalham com a palha fazen-
do artesanatos.

Sedir e CAR entregam primeiro
SECADOR SOLAR móvel da carnaúba
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A iniciativa está introduzindo tecno-
logias apropriadas à extração do pó da
cera, evitando o desperdício. A expec-
tativa da Sedir é que com esse equipa-
mento os beneficiados aumentem a
produtividade dos derivados da palmei-
ra, gerando aumento da renda.

O projeto não vai parar por aí e mais
12 unidades de processamento da
palha da carnaúba serão implantadas
pela Sedir/CAR ainda neste ano.

Somente em Barra, serão mais cinco
comunidades contempladas. Fazenda
Ventura, Alto do Coqueiro, Dom do Ita-
mar Vian, Canudos e Barro Vermelho
serão as próximas a receber o projeto.

Com o investimento total de R$
240 mil, o secador solar móvel será
levado também para cinco comuni-
dades do município de Xique-Xique,
e também povoados da cidade de
Gentio do Ouro, atendendo a mais

de 200 famílias. A CAR vai continuar
investindo no desenvolvimento da
região, uma vez que o uso do seca-
dor solar, além de aumentar a produ-
ção do pó cerífero e da cera, resulta
em um produto de melhor qualidade.
A Sedir espera que, com o preço
médio de R$ 4,00 por quilo do pó,
haja um aumento de renda entre R$ 5
mil e R$ 10 mil para cada associação
beneficiada.

Mais 12 unidades serão implantadas

Outros
benefícios
para o
município

Além do secador da carnaúba, as
comunidades de Saquinho do Ariado e
Santo Antônio serão beneficiadas com
um projeto de mecanização agrícola.
Os convênios foram assinados pelos
presidentes da Associação dos Produ-
tores de Saquinho do Ariado, Ilton das
Neves de Jesus, e da Associação
Comunitária de Santo Antônio, Jonas
Gomes da Cruz.

Os projetos integram as ações do
Programa de Combate à Pobreza Rural
(PCPR)/Produzir, que, desde 1996, atua
para combater a pobreza rural e reduzir
as desigualdades regionais em 407
municípios do estado. Foi assinado,
ainda, um termo de cooperação técnica
entre a Sedir e a Bahia Pesca, com o
objetivo de fortalecer a pesca artesanal
e piscicultura da região.



O Projeto de Conservação e
Gestão Sustentável do Bioma
Caatinga (Mata Branca) partici-
pou este ano da I Conferência
Regional de Desenvolvimento
Sustentável do Bioma Caatinga —
A Caatinga na Rio+20. O evento,
considerado um dos mais impor-
tantes do cenário de desenvolvi-
mento sustentável nordestino,
unifica uma pauta para o Nordes-
te na defesa da conservação, pro-
teção e desenvolvimento susten-
tável do Bioma Caatinga.

O encontro, que reuniu
várias delegações estaduais,
resultou na celebração do Pacto pelo
Desenvolvimento Sustentável discutido na
Rio+20. A declaração foi assinada pelo
coordenador do Mata Branca, Cássio Bis-
carde, junto com outras instituições interes-
sadas na preservação do Bioma Caatinga.
Estiveram presentes a ministra do Meio
Ambiente, Izabella Teixeira, governadores
dos Estados do Nordeste e Minas Gerais, o
presidente do Banco do Nordeste, Jurandir
Santiago, entre outras autoridades.

CONTENDAS DO SINCORÁ - Com o
objetivo de conhecer subprojetos do Mata
Branca em execução, um grupo da terceira
idade, acompanhado das equipes do
Núcleo Gerencial Local de Contendas do
Sincorá e do Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS), visitou no início
do mês, a Floresta Nacional Contendas do
Sincorá (Flona) e a comunidade quilombo-
la de São Gonçalo, no município de Con-
tendas do Sincorá.

Os visitantes tiveram a oportunidade de
aprender um pouco mais sobre as ações
desenvolvidas na Flona, a exemplo da
introdução participativa de variedades de
Umbu sob Coordenação da Embrapa Fruti-
cultura e Mandioca de Cruz das Almas. A
atividade visa introduzir materiais do gêne-
ro Spondia sp (umbu), na região do Vale do
Rio Sincorá, permitindo aos produtores
locais a possibilidade de produção diversi-

ficada de frutos e com diferentes
épocas de safra.

O grupo também conheceu
o subprojeto da Recomposição
Florestal das Nascentes do Rio
Limeira, sob Coordenação da
Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia, no campus
de Vitória da Conquista. A ação
tem como meta recuperar áreas
de nascentes degradadas pelo
desmatamento, queimadas e
sobre pastoreio do Rio Limeira,
proporcionando a conservação
e o aumento da vazão dos
mananciais hídricos, conser-

vando o solo e a biodiversidade local.
Já na comunidade quilombola de São

Gonçalo,  os idosos acompanharam a
introdução e avaliação participativa de
variedades da espécie Manihot esculenta
Crantz, cujo objetivo é introduzir e avaliar
variedades dessa espécie, oriundas do
banco de germoplasma da Embrapa Man-
dioca e Fruticultura para fornecer aos pro-
dutores da comunidade a possibilidade de
produzir raízes de mandioca para farinha e
mesa provenientes de plantas mais produ-
tivas, tolerantes à seca e com diferentes
ciclos de plantio e colheita.

A programação foi encerrada com uma
mostra ao grupo da Produção Agroecológica
Integrada e Sustentável (PAIS). O subprojeto
visa melhorar a qualidade alimentar e a
renda das famílias através da implantação de
unidades produtivas agrícolas diversificadas,
utilizando técnicas de irrigação e de agroe-
cologia, com respeito à biodiversidade do
Bioma Caatinga.

Mata Branca participa de conferência
para conservação da CAATINGA

Com atenção voltada a combater a
pobreza e reduzir as desigualdades regio-
nais, o governo estadual, por meio da Com-
panhia de Desenvolvimento e Ação Regio-
nal (CAR), empresa da Sedir, participou, no
Parque dos Atletas, no Rio de Janeiro, da
Rio + 20. A conferência reuniu milhares de
participantes da esfera privada, ONGs e
grupos interessados em promover a justiça
social e a proteção ao meio ambiente.

A ação Cacau para Sempre, do programa

Vida Melhor, foi destaque em duas apresenta-
ções oficiais, onde o público teve a oportunida-
de de conhecer as atividades já iniciadas com o
Vida Melhor Rural na região cacaueira da Bahia. 

Durante as exposições, o assessor da
Diretoria Executiva, Lanns Almeida, desta-
cou que não há nada que se aproxime do
modelo de conservação que a região
cacaueira mostra ao mundo. Ele ressaltou
que a região possui um maciço de quase
600 mil hectares conservados ao longo de

mais de 250 anos. Tudo isso ocorrendo,
principalmente, no Território Litoral Sul, o
segundo com o maior número de baianos
em situação de pobreza do Estado.

Este ano a ação Cacau para Sempre
atenderá 3.100 agricultores em situação de
pobreza com a contratação de técnicos,
reconstrução de unidades de beneficiamen-
to (barcaças, cochos, secadores), recompo-
sição dos stands dos cacauais, recuperação
de áreas degradadas nas roças de cacau e
verticalização sustentável de produtos
oriundos da cabruca. 

A meta da ação é atender 10 mil agri-
cultores através de um processo de contem-
porização do discurso da agricultura fami-
liar, pautando políticas públicas na macror-
região produtora de cacau.

CAR participa da RIO+20 com ação do
Vida Melhor: CACAU PARA SEMPRE
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