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Conhecer as estratégias do Governo daBahia para o fomento ao cacau de qualidade eagroindústria da cadeia produtiva, no âmbitoda ação Cacau para Sempre, do ProgramaVida Melhor. Com este objetivo, uma missão,formada por representantes do Banco Mundial(Bird), visitou as instalações da Bahia Cacau,primeira fábrica de chocolate da agriculturafamiliar do país, no município de Ibicaraí.A construção da fábrica foi realizada pelaSedir e teve como executora a Companhiade Desenvolvimento e Ação Regional (CAR),empresa vinculada à Secretaria de Desenvol-vimento e Integração Regional (Sedir). O pro-jeto é voltado ao fortalecimento da agricultu-ra familiar e à inclusão socioprodutiva doTerritório do Litoral Sul. Acompanhada dosecretário da Sedir, Wilson Brito, do diretorexecutivo da CAR, José Vivaldo de Mendon-ça Filho, do coordenador-executivo do Pro-grama Vida Melhor da Casa Civil/BA, FábioFreitas, e do assessor da Diretoria Executivada CAR, Lanns Almeida, a comitiva conhe-ceu os produtos, todo o processo de fabrica-ção e pôde degustar os deliciosos chocolatesproduzidos no local.A missão foi formada pelo gerente doBanco Mundial e especialista em desenvolvi-mento rural e agricultura, Edward Bresnyan, ocoordenador da carteira brasileira do BancoMundial, Boris Utria, a diretora de operaçõespara a regiãoda América Latina e Caribe, Eli-zabeth Adu, e o conselheiro, Bruce Courtney.Para Edward Bresnyan, a linha da fábri-ca engloba toda a visão do Bird. “É umpacote completo, pois envolve inclusãosocioprodutiva, conservação ambiental ecrescimento econômico”, explicou.

O gerente do Banco Mundial falou sobreo que viu. “A Bahia Cacau possui um proces-so merecedor de aplausos.O pequeno produ-tor está envolvido do início ao fim, na produ-ção, no refinamento e no acabamento, até olucro gerado pela fábrica. É um empreendi-mento produtivo que não agride o meioambiente”, observou. O coordenador da car-teira brasileira do Banco Mundial, Boris Utria,também ficou satisfeito com o que conheceu.“Acredito muito no investimento da cadeiaprodutiva do cacau. Projetos como este, quetêm como objetivo a inclusão socioprodutiva,o Bird abraça”, enfatizou.
MAIS INVESTIMENTO - A missão do BancoMundial conheceu também o assentamentode Santana. Na oportunidade, a comunida-de se reuniu com os representantes do Bird,da CAR e Sedir e solicitaram a recuperaçãodas barcaças, usadas para a secagem dasamêndoas de cacau. Os recursos serãorepassados, garantindo a melhoria destaetapa do processamento do cacau.Eles visitaram também o Tanque de Res-friamento de Leite, que funciona no local eatende a 30 famílias diretamente. A ação foirealizada pelo Programa de Combate àPobreza Rural (PCPR)/Produzir, que atuaem 407 municípios baianos.O Produzir teve sua continuidadegarantida com a assinatura, em dezembrode 2010, de um novo Acordo de Emprésti-mo com o Banco Mundial, no valor de U$40 milhões, sendo U$ 30 milhões do BancoMundial e U$ 10 milhões do Governo doEstado da Bahia e da participação dascomunidades rurais.

Missão do Bird conheceprojeto que promove ocacau no Sul da Bahia
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O Programa de Desenvolvimento deComunidades Rurais das Áreas mais Caren-tes da Bahia (Gente de Valor) devolveu defi-nitivamente a cidadania às comunidadesindígenas Kiriris dos povoados de Marcaçãoe Segredo Velho, no município de Banzaê,a 292 quilômetros de Salvador.Na aldeia Marcação, a construção deuma unidade de beneficiamento de man-dioca já está em fase final e traz perspecti-vas de melhoria para as famílias da região,beneficiando 95 famílias. Segundo o associado Dionísio de JesusBatista, antes do Gente de Valor chegar àregião os índios não acreditavam que a rea-lidade das famílias Kiriris podia melhorar.“Essa fábrica representa o sonho de todauma comunidade. Muita gente pensava queo índio não era capaz de administrar umaassociação. Hoje, podemos ver que isso nãoé verdade. Estamos trabalhando com agri-cultura, plantando, vendendo, e aprenden-do várias atividades”, disse.O grande número de jovens nas comu-nidades e a forte presença das mulheres nadireção das organizações, orientou açõesprioritárias de inclusão social, formação ecapacitação. Para o tesoureiro da Associa-ção Comunitária dos Kiriris de Santo Andrée Marcação, Reinaldo de Jesus, as ações doprograma levaram à capacitação da comu-nidade em várias áreas. “Com o programa,

aprendi a fazer licitação, tomada de preçose prestação de contas. Participamos de cur-sos e procuramos buscar outras alternativasde renda”, informou. Os resultados do trabalho de assessoria téc-nica realizado pela CAR também podem servistos na feira livre de Banzaê, onde os produ-tos cultivados com qualidade na horta coletivae sem o uso de agrotóxicos, receberam apoiopara a comercialização. “A renda melhoroubastante porque o alimento que produzimos étodo vendido na feira”, ressalta, satisfeita, aassociada Ivanildes Jesus dos Santos. 

No povoado de Segredo Velho, forampriorizados pequenos investimentos noentorno das casas com a implantação dequintais produtivos, cisternas para produçãoe ensaios demonstrativos de cultivos agroe-cológicos. O morador Daniel Silvério dosSantos,60, destacou a importância das cis-ternas de produção e dos cultivos que fazno quintal de sua casa. “Tudo isso aqui, foio programa que deu. Podemos produzir eisso é bom para toda a minha família. Asituação mudou muito para os índios deBanzaê”.

Gente de Valor devolve cidadaniaa ÍNDIOS KIRIRIS em Banzaê

Com o objetivo de garantir uma amplaparticipação, mobilização, capacitação efortalecimento das comunidades indígenasna Bahia, atendendo demandas e apresen-tando novas propostas de requalificaçãode suas ações, a CAR, empresa vinculadaà Sedir, realizou nos municípios de Itama-raju, Ibotirama, Itabuna e Paulo Afonso,Encontros de Povos Indígenas. O evento objetivou ampliar o atendimen-to voltado para regiões, grupos, etnias e/oupopulações indígenas que ainda nãotenham sido contempladas com o Plano deAção desenvolvido pela empresa, intensifi-

cando o apoio dado às comunidades jábeneficiadas por meio do Programa deCombate à Pobreza Rural (PCPR)/Produzir. Destinadas à melhoria da qualidade devida dos índios no estado, as atividadesdesenvolvidas no interior ocorrem demodo articulado e integrado com osdemais programas e projetos estaduais vol-tados para essas populações. A intenção épotencializar os resultados do Produzir,promovendo o desenvolvimento sustentá-vel dessas comunidades.Os povos indígenas estão localizados em80 comunidades de 26 municípios e apre-

sentaram, nos últimos anos, mais de 80demandas, que foram legitimadas, aprova-das e priorizadas pelos respectivos conse-lhos municipais. No total, cerca de 2.930famílias foram beneficiadas, o que repre-senta 10% desta população na Bahia. Executado no estado desde 1996, o Pro-duzir atua para reduzir as desigualdadesregionais, combater a pobreza rural e criaremprego e renda, com recursos financei-ros do Banco Mundial e do governo esta-dual. Para realizar o trabalho com osíndios, o programa identifica a situaçãosocial, econômica e cultural destes povos.

Encontro com indígenas é realizado emItamaraju, Ibotirama, Itabuna e Paulo Afonso



"Olhem as abelhas! Se elas sumirem da face daterra, a humanidade terá apenas mais quatro anos deexistência, pois não haverá plantas, nem animais. Apolinização é a grande responsável pela produção dealimentos". Com esta frase, há mais de 60 anos,Albert Einstein alertou sobre a importância de preser-varmos estas espécies. Não foi à toa. Afinal, o árduo trabalho de produ-zir mel, levar o pólen das anteras de uma flor para oestigma de uma outra, ou da mesma flor, é o que geranovos frutos. As abelhas são responsáveis por mais de90% da polinização e, de forma direta ou indireta,por 65% dos alimentos consumidos pelos sereshumanos.Os apicultores de Ribeira do Amparo estãoantenados sobre as vantagens da polinização e,através dela, querem garantir maior produção demel e simultaneamente fortalecer a fruticultura naregião. A atividade de polinização pelas abelhas éinovadora no município e vem chamando a aten-ção por ser única na área e pela importância daação, já que está sendo executada na FazendaItaueira Agropecuária S.A, grande produtora decaju, melão amarelo, melão pele de sapo e minimelancia sem sementes. O projeto tem como par-ceiro o Governo do Estado.Os produtores rurais contam com a ajuda daAssistência Técnica e Extensão Rural (ATER), daCompanhia de Desenvolvimento e Ação Regional(CAR), empresa pública ligada à Secretaria de Desen-volvimento e Integração Regional (Sedir). O convêniode ATER, firmado com a CECOAPI, tem o objetivo deatender 2.000 apicultores da agricultura familiar,situados no Território Nordeste II e busca incremen-tar a produtividade da fruticultura regional. De acordo com o coordenador de ATER da CAR,Romildo Pierre, dos 22 municípios atendidos peloprojeto de assistência técnica, Ribeira do Amparo é oúnico que trabalha com o foco na polinização. Elelembra que o projeto começou sem muita projeção evem crescendo a cada dia com a ajuda da ATER e daparceria com a Itaueira. Segundo o coordenador de ATER da CECOAPI,Eduardo Farias, o projeto, por meio dos AssistentesComunitários (ACAS), promove assistência técnicacom ações específicas e pontuadas com este intuito,e utilizam este trabalho de migração das colmeiaspara os cultivos, com remuneração por ciclos vegeta-tivos. Ele destaca ainda que sem a presença das abe-lhas é quase impossível colher frutos em quantidadee qualidade, principalmente nos plantios de melão.Cabe a elas o papel, quase exclusivo, de polinizar asflores que evoluem e se transformam nos frutos. Farias explica que todos ganham com esse proje-to, pois ao mesmo tempo que as abelhas se benefi-ciam colhendo o seu alimento, as flores se benefi-ciam da visita produzindo melhores frutos. De umlado, a Itaueira aumenta a produção em cerca de25% e garante a qualidade das plantações e, em con-trapartida, os apicultores desfrutam do espaço, ricoem variedade de flores, para desenvolver o trabalho,ampliando a produção de mel.

Para o assistente técnico e também apicultor, NilAmisson, o projeto de polinização com essa parceriavem fortalecendo a apicultura em Ribeira do Ampa-ro e região. “Comecei com 25 colmeias, hoje játenho 250. Consegui encontrar uma fonte de renda,agora vivo da produção de mel”, relatou. 
BANCO DE RAINHAS -Outro grande avanço obtidopelos apicultores do semiárido baiano foi a produçãode rainhas, uma atividade nova no município deRibeira do Pombal.  Romildo Pierre aponta que acriação de rainhas é um instrumento necessário eimprescindível para a ampliação do apiário, incre-mentado a produtividade de quilogramas de mel porcolmeia. Segundo ele, a adoção dessa técnica pelosapicultores leva a obtenção de colmeias fortes e pro-

dutivas, sendo por isso que a companhia está levan-do conhecimento através dos ACAS a todas as comu-nidades. Eduardo Farias explica que o método de criaçãode rainhas se baseia na possibilidade de todas as lar-vas em alvéolos de operárias se tornarem rainhas.Dessa forma, serão produzias abelhas-rainha e intro-duzidas nas colmeias dos apicultores que são acom-panhados. Essa rainha vai aumentar a produção demel e pólen e o apicultor terá mais lucro com esseprocesso. Nivaldo Silva, apicultor há mais de 10 anos, estáempolgado com a chegada da atividade no municí-pio. Ele confesso que sempre acalentava esse sonho,mas nunca soube como transformar em realidade, oque veio a acontecer com a ajuda da assistência téc-

Apicultura recebe apoio n
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nhia está levan-todas as comu-
todo de criaçãode todas as lar-rnarem rainhas.s-rainha e intro-que são acom-a produção delucro com esse
de 10 anos, estáade no municí-ava esse sonho,em realidade, oassistência téc-

E para quem acha que atecnologia está limitada aosgrandes centros urbanos oufora do país, se engana. O inte-rior baiano desponta comogrande produtor de mel domundo e está de olho em todosartefatos para se consolidarcada vez mais no mercadonacional e internacional. O georreferenciamento,uma prática amplamente usadaem diversas cadeias produtivaspara auxílio da rastreabilidadedos produtos, já está sendoimplantado nas comunidadesassistidas pelo convênio noâmbito do território NordesteII. A prática chegou com forçae tem tido grande repercussão.De acordo com Farias, osméis, a partir de agora, serãorastreados desde o apicultorque o colheu, o apiário oriun-do da produção, a casa deextração em que foi beneficia-do, o entreposto que foi enca-minhado, até o mercado finalde venda. Ele diz que a comu-nidade europeia só aceita melrastreado oriundo da origem.Todo este processo de rastrea-bilidade dá um grau de seguri-dade muito amplo ao consumi-dor final, e é isso que se vaifazer com o mel. Para o diretor executivo daCAR, Vivaldo Mendonça, omomento é de progredir naatuação da atividade e na ado-ção de práticas de produçãoque garantam a qualidade,sanidade e pureza dos produ-tos apícolas, atendendo as exi-gências do mercado externo.Quando se georreferencia umponto desse, ele passa a ser umúnico no mundo. Não vai exis-tir outro no mundo com essamesma coordenada, e isso vaivalorizar 100% o produto. Vivaldo acredita que em

pouco tempo o georreferencia-mento será uma condição paraa exportação do mel. Ele achaque, quando isso acontecer jáestaremos à frente disso, graçasao projeto e ao apoio governa-mental interagidos com essanormativa que deverá aconte-cer mais cedo ou mais tarde. O agente comunitário Josi-van de Santana Batista, 22anos, relata que muitas vezes oapicultor perde suas colmeiaspor causa do mato que cresceao redor das melgueiras. Comos pontos de georreferencia-mento vai ser possível encon-trar os apiários apenas ligandoa seta bússola no GPS.Já Eraldo Cardoso de Mes-sias, 37 anos, enumera osbenefícios que serão trazidospela nova prática: além deagregar valor ao produto, oconsumidor terá certeza de suaorigem e se o mel tiver algumproblema ele vai saber de ondesaiu e o apicultor também serábeneficiado porque vai saberexatamente de onde o mel saiue terá oportunidade de resolvero problema.O trabalho já está sendorealizado no município paraque o maior numero de apiá-rios sejam georeferenciados.Quando há apiários georrefe-renciados, tem-se a precisãoexata da distância de um prooutro e, com isso, pode secondicionar suas locaçõesdos apiários para não se terum superpovoamento emdeterminadas áreas e poucoem áreas que poderiam darum suporte maior de quantita-tivo de colmeias naquelaregião. Para ele, é um desafio,mas uma grande aposta paraum futuro próximo quando seespera colher bons frutos coma chegada dessa tecnologia.

no interior da Bahia
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Georreferenciamentoobtém uma boarepercussão

nica da CAR. Agora, ele comemora a oportunidadede produzir a rainha e aumentar a produção de mel.Pedro Campos da Silva, de 46 anos, que tambémtrabalha com apicultura, conta que está sendo muitoimportante receber a troca de rainhas. Ele argumentaque se as abelhas não são trocadas a produção émuito baixa, porque quem faz o enxame ficar forte éa rainha e é dela que depende a harmonia dos traba-lhos da colmeia e a reprodução da espécie. Pedrodizter aprendido muita coisa nova com os Acas. Eleafirma que, antes, achava que era só pegar um enxa-me de abelha, largar na caixa e depois tirar o mel.Mas viu que não é bem assim. É igual a gado, se vocênão tiver pasto não tem como criar. “Com as abelhasé bem parecido, se você não tem instruções, não vaipra frente”, sintetiza. 



A Árvore Sagrada da Caatinga, como foibatizado o umbuzeiro pelo escritor Euclidesda Cunha, é o que vem gerando renda esendo fonte de sustento para centenas defamílias do sudoeste baiano. E para come-morar a safra do umbu, a Prefeitura Munici-pal de Manoel Vitorino, com apoio da CAR,por meio do projeto Gente de Valor, realizouo IX Festival do Umbu.O evento teve como objetivo celebrar acadeia produtiva do umbu e promover asustentabilidade da região, a partir da socio-biodiversidade da caatinga, além de darvisibilidade ao trabalho realizado pela Coo-perativa de Produção e Comercialização daAgricultura Familiar do Sudoeste da Bahia(Cooproaf), apoiada pela empresa.Em época de boa colheita, a cidade deManoel Vitorino chega a produzir cinco miltoneladas de umbu por ano e, com tanta abas-tança, é preciso inovar nas formas de vender afruta. Os produtores fizeram uma grande festae deram um show de criatividade transfor-mando  o umbu em mais de 40 tipos de igua-rias. Doces, geleias, sucos, compotas, polpas,pastéis, bolos, tortas, mousses, sorvetes eoutras guloseimas puderam ser degustadas. 

O diretor executivo da CAR, José VivaldoMendonça Filho, ressaltou a importância darealização do evento, evidenciando a neces-sidade de contemplar os aspectos sociocultu-rais e econômicos do umbu. José Vivaldolembrou que ainda tem muita gente queganha dinheiro com o umbu in natura, quecompra barato e leva pra vender mais carofora da região, salientando que quem tem queganhar dinheiro são os agricultores que têm otrabalho desgastante de cultivar e colher. A Cooproaf assume o papel de desenvol-vimento regional e a CAR tem o desafio deagregar valor à produção. A companhia já estáinvestindo em mais ações para promover acadeia produtiva do umbu. Ainda no primeirosemestre deste ano, serão investidos cerca deR$ 2,5 milhões em três unidades de processa-mento, beneficiando mais de 150 famílias. De acordo com o gerente regional doGente de Valor, Élcio Rizério Carmo, as uni-dades de beneficiamento de umbu serãoimplantadas na cidade de Manoel Vitorino enas comunidades Poço da Pedra (ManoelVitorino) e Espírito Santo (Mirante). Ele efir-ma que muitas famílias trabalham com oumbu de forma caseira e a companhia vai

investir no potencial da região.Para a presidente da Cooproaf, Marildados Santos, o Festival do Umbu foi umagrande oportunidade para divulgar os pro-dutos da cooperativa. Ela resalta a existên-cia de uma grande variedade e a expectati-va é que as vendas aumentem e que elespossam fornecer outros quitutes, além donego-bom, para a merenda escolar. O assessor da CAR especializado emumbu, Egnaldo Gomes, pontuou que o festi-val também foi um momento de confraterni-zação, formação dos agricultores e troca deexperiências. Foram realizadas exposições eoficinas temáticas sobre ‘A ImportânciaSociocultural e Econômica do Umbu para oSemiárido’, ‘Cooperativismo’, ‘Produção eBeneficiamento do Umbu’, ‘Gastronomia’,‘Convivência com o Semiárido’ e ‘Agroecolo-gia’. Além disso, houve manifestações cultu-rais e distribuição de mudas.O festival foi voltado para toda a popu-lação e contou com a participação de lide-ranças e entidades da sociedade civil esetor público. Durante a programaçãohouve ainda a realização de shows comartistas locais.

CAR apoiafestival deUMBU nosudoeste
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Mais de 300 pequenos e médios pro-dutores rurais de oito municípios baianosvão ser diretamente beneficiados, atémaio deste ano, com a inauguração deuma fábrica de leite no município de Coa-raci, no Sul do estado. O empreendimen-to, orçado em R$ 1,2 milhão, está sendoexecutado pela Companhia de Desenvol-vimento e Ação Regional (CAR), empresada Secretaria de Desenvolvimento e Inte-gração Regional (Sedir). Uma visita de supervisão às instala-ções da unidade foi realizada por umacomitiva formada pelo secretário deDesenvolvimento e Integração Regional,Wilson Brito, pelo diretor executivo daCAR, José Vivaldo Mendonça Filho, evários representantes do governo estadual

e da Cooperativa dos Produtores de Leiteda Bacia do Almada e Gongogi (Coopra-gi), que administrará a fábrica.Os equipamentos e as obras de enge-nharia já estão em estágio avançado e vãogarantir o processamento de dez mil litrosdiários de leite na fase inicial de produ-ção. No total, sete tanques de resfriamen-to estão sendo instalados nos municípioscontemplados e serão administrados porassociações locais de produtores, permi-tindo a armazenagem do produto.Segundo representantes da Coopragi,a fábrica vai garantir aos produtores umamelhor comercialização do leite. Os tra-balhadores passarão a ter as vendas garan-tidas e por um preço justo. A ideia é quea produção seja absorvida pelo Governo

do Estado e pela Companhia Nacional deAbastecimento (Conab), órgão do governofederal. A unidade fabril, construída num terre-no de 13 mil metros quadrados, às mar-gens da rodovia BA 262, é resultado de umconvênio assinado entre o governo, atra-vés da Sedir/CAR, e a Coopragi para aaquisição de tanques de leite, no valor deR$ 78 mil cada. Os produtores devemlevar o leite produzido para conservaçãonos tanques e posteriormente, para a fábri-ca, onde será transformado em manteiga,iogurte e leite do tipo “barriga-mole”.A fábrica de leite vai beneficiar osmunicípios de Coaraci, Itajuípe, Almadi-na, Itapitanga, Barro Preto, Ibicaraí, Flo-resta Azul e o distrito de Inema, em Ilhéus. 

Governo vai inaugurar usina de leite em Coaraci



Moradores da comunidade de Capoei-ras, no município de Itatim, receberam1.500 mudas de plantas nativas da caa-tinga com o objetivo de recuperaráreas degradadas e nascentes daregião. O ato foi realizado peloMata Branca, programa da CAR,empresa vinculada à Sedir, e daSecretaria Estadual do MeioAmbiente (Sema).A entrega das mudas foi aúltima etapa da ação que contouainda com a capacitação de pro-dutores para conservação e usosustentável da caatinga e a constru-ção de viveiro e produção de mudasde plantas nativas desse bioma. De acordo com o coordenador doprograma, Cássio Biscarde, a localidadeonde foi  implantado o subprojeto dispõede uma vegetação arbórea densa de caa-tinga que está sendo devastada e degrada-da pela ação do homem, gerando um dese-quilíbrio do meio ambiente local e provo-cando desaparecimento de antigas nascen-tes e riachos pelo surgimento de fortes ero-sões nas suas margens. Ele espera que com este trabalho ocorra

uma diminuição do impacto ambiental naárea pela redução dos desmatamentos, e,consequentemente, uma maior conservaçãoe preservação da vegetação ameaçada dobioma e, também, fortaleça o capital sociale um aumento na conscientização cultural. 

A comunidade de capoeiras, localiza-se na região serrana do município deItatim, é caracterizada pela presen-ça de Inselbergs. Sua população éformada basicamente porpequenos agricultores familia-res, que sobrevivem do plan-tio de milho e feijão, da cria-ção de pequenos animaiscomo caprinos, ovinos, suí-nos e aves, e da prática doartesanato de palha paraconfecção de chapéus, estei-ras, sacolas, entre outros pro-dutos artesanais. O programa GEF Mata Bran-ca tem o objetivo de contribuirpara a preservação, conservação, usoe gestão sustentável da biodiversidadedo Bioma Caatinga nos estados da Bahia edo Ceará, estabelecendo um ciclo entre aspráticas integradas de gestão do ecossiste-ma e a melhoria da qualidade de vida deseus habitantes. Na Bahia, o projeto tematuação direta nos municípios de Curaçá,Jeremoabo, Contendas do Sincorá e Itatim,e indiretamente em todo o bioma caatingano Estado.

Governo ajuda na recuperação de áreas degradadas em Itatim
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As comunidades quilombolas deAgreste e Serra do Queimadão, localiza-das no município de Seabra, na região daChapada Diamantina, estão sendo direta-mente beneficiadas com a conclusão decentros multiuso dotados de modernosequipamentos de informática, comoimpressoras e computadores, antenas paraviabilizar acesso à internet, além de espa-ço para a realização de reuniões e desen-volvimento de atividades econômicas.A iniciativa integra o plano de açãoque vem sendo desenvolvido pelo Projetode Comunidades Remanescentes de Qui-lombos (Quilombolas), executado pelogoverno estadual, por meio da CAR,empresa vinculada à Sedir. No total, maisde 120 famílias de trabalhadores ruraisvão ser atendidas.Segundo o presidente da AssociaçãoComunitária de Serra do Queimadão, JoséAlcides, 56 anos, o trabalho realizado

pelo projeto baiano vem contribuindo sig-nificativamente para a melhoria da quali-dade de vida da população quilombola,abrindo espaços nunca antes ocupados.Ele destaca que ações como essa valo-rizam cada vez mais a comunidade. ParaAlcides, a obra vai ajudar todas as famíliasde Serra do Queimadão, que precisam teracesso a tudo que acontece, sendo umavanço para as crianças, os jovens, e todosque moram ali. No povoado vivem 53famílias, tendo o número de associadoschegado a 85.Para o coordenador do Projeto Qui-lombolas na Bahia, Antônio Fernando daSilva, os centros, que já têm antena e sinalpara atender a comunidade, são apenasum passo em busca do múltiplo desenvol-vimento necessário a essas comunidades.Fernando diz estar com metas estabe-lecidas para 2012 e quer avançar mais. Em2011, o projeto atuou com oficinas de for-

mação de lideranças quilombolas, alémdo apoio à criação das associações comu-nitárias de cinco conselhos territoriais qui-lombolas e do Conselho Estadual.O técnico do projeto, Jorge Andrade,ressaltou que, no total, são sete centrosmultiuso, estando os recursos já em fasede liberação para a construção dos cen-tros nas comunidades de Cariacá(Senhor do Bonfim), Cabeça da Vaca I(Filadélfia) e Lagoa do Melquíades (Vitó-ria da Conquista).O projeto dos centros multiuso aindaestá sendo consolidado e deve estar con-cluído em breve, para a formalização doconvênio, na comunidade de Lajes dosNegros (Campo Formoso), Baixão Velho,povoado do município de Seabra, tambémvai receber uma unidade.Estiveram visitando os centros multiu-so e conhecendo as ações do Projeto Qui-lombolas na Bahia o superintendente daCAR, Dernival Oliveira, o assessor da dire-toria, Lanns Almeida, o gerente financeiroda empresa, Leonardo Ribeiro, a antropó-loga e gerente do Banco Mundial (Bird),Judith Lisansky, Alberto Costa (Bird) erepresentantes dos projetos quilombolasnos estados de Pernambuco e Ceará.

Centros multiuso construídos na Chapada Diamantina



A história de luta dosquilombolas da ChapadaDiamantina, os benefíciosda Produção Agroecológi-ca Integrada Sustentável, odesenvolvimento alcança-do pelos índios Kiriris domunicípio de Banzaê epelas mulheres do povoa-do de Onça, no municípiode Conceição do Coité,atraíram a atenção dopúblico que visitou aExpoconquista 2012, umdos maiores eventos agro-pecuários do país, queaconteceu de 24 de março até 1º deabril, no Parque Teopompo de Almei-da, em Vitória da Conquista.As ações executadas pelo governoestadual, por meio da CAR, empresa daSedir, em 407 municípios da Bahia,foram mostradas de modo interessanteno estande de 288 metros quadrados,organizado especialmente para destacaros resultados de projetos bem-sucedidosdesenvolvidos nas áreas rurais.

As informações foram passadas portécnicos especializados em Desenvolvi-mento Regional e complementadas atra-vés de folhetos informativos que detalha-ram as características dos programas decombate à pobreza rural e às desigualda-des regionais coordenados pela empresa,a exemplo do programa Produzir, Gentede Valor, Quilombolas e Mata Branca.Já na entrada do estande, os visitantesconferiram nas paredes uma belíssima

exposição de fotos relacio-nada aos pequenos produto-res rurais.  Os projetos tam-bém foram apresentados pormeio de vídeos institucionaisque contaram a história decomunidades assistidas pelaSedir/CAR e que, com oapoio e organização de asso-ciações comunitárias, vence-ram as adversidades impos-tas pelas condições climáti-cas do semiárido da Bahia.A atuação de programasestaduais como o Água paraTodos e o Vida Melhor, quepriorizam a oferta de água de qualidade ea inclusão socioprodutiva, com geraçãode emprego e renda, também foi mostra-da pelas equipes de técnicos da CAR.No local, houve ainda vários bal-cões com deliciosos produtos da agri-cultura familiar fabricados por coopera-tivas apoiadas pelo governo, comodoce de leite da Coodeleite, a rapadurae a cachaça Matinha, da Coodecana, eo chocolate da Cooafba.

Uma equipe formada por represen-tantes do governo estadual e do Ministé-rio da Integração Nacional visitou, noSul e Extremo Sul do estado, projetosbaianos voltados ao fortalecimento daagricultura familiar e à inclusão socio-produtiva. Segundo o especialista em PolíticasPúblicas e Gestão Governamental doMinistério da Integração Nacional, Mar-cos Santana, a proposta do ministério éatuar em conjunto com o Governo doEstado conhecendo as ações executadasnas localidades mais carentes da Bahia.Santana ressaltou que o foco é omesmo, que é trabalhar em áreas deextrema pobreza, trazendo dignidadepara as pessoas. A perspectiva doministério, segundo ele, é trazer pro-jetos que viabilizem a inclusão produ-tiva e o desenvolvimento da região.A comitiva conheceu as instalações

da Bahia Cacau, primeira fábrica da agri-cultura familiar do país, em Ibicaraí, e oAssentamento Terra Vista, em Arataca.No local, estão sendo desenvolvidasações de recuperação da lavouracacaueira, no âmbito do programaCacau para Sempre. Após a visita, San-tana ressaltou que o cacau pode serinserido no trabalho feito pelo governofederal. A expectativa, pontuou o espe-cialista, não é só apoiar ações isoladas,mas fazer a cadeia produtiva se tornaruma referência, possibilitando o desen-volvimento da região.O assessor da Diretoria Executiva daCAR, Lanns Almeida, destacou que, como programa Cacau para Sempre, a agri-cultura familiar vai mostrar que produzem grande quantidade e com níveis dequalidade. Ele disse ser necessário auxi-liar no processo de verticalização daprodução da cadeia do cacau, consoli-

dando os agricultores nos espaços rurais.O coordenador de Programas Regio-nais da Sedir, Atahualpa Costa, infor-mou que as visitas de campo têm comoobjetivo mostrar as ações e potenciali-dades existentes na região. Ele disseque conhecendo os projetos é possívelformular uma proposta maior de coope-ração e captação de recursos paraincentivar a produção, a industrializa-ção e toda a cadeia da fruticultura. Em Teixeira de Freitas, o grupoconheceu o trabalho de capacitaçãoem Gestão e Execução de Convêniosfeito pelo Programa Produzir com asso-ciações comunitárias. Foram visitadastambém as comunidades de São José eCaxangá, em Alcobaça, o Assentamen-to Cumuruxatiba, em Prado, paraconhecer, respectivamente, os cultivosde maracujá e abacaxi, e a fábrica dechocolate de Itamaraju.

Técnicos do Ministério da Integração visitam projetos no Sul
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Sedir e CAR mostram na Expoconquistaações de combate à pobreza na Bahia 


