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Convênio vai viabilizar Serviço de Inspeção Municipal no Território Piemonte
da Diamantina
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O Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR),
empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), assina, nesta quarta-feira
(27), às 9h, em Jacobina, quatro convênios do âmbito do projeto Pró-Semiárido, que totalizam mais
de R$ 2,7 milhões.
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empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), assina, nesta quarta-feira
(27), às 9h, em Jacobina, quatro convênios do âmbito do projeto Pró-Semiárido, que totalizam mais
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Para a implementação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), em nove municípios que compõem
o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Piemonte Norte do Itapicuru, será assinado
convênio, no valor de R$ 237,6 mil, que beneficiará diretamente 150 famílias. O objetivo é
proporcionar condições para apoio técnico, material e logístico aos municípios, permitindo que eles
instalem e ofereçam o SIM. O serviço regulamenta a inspeção e a fiscalização de agroindústrias que
beneficiam e comercializam produtos de origem animal e vegetal em nível local.
Outro convênio no valor de R$ 374,5 mil será firmado com a Associação Povos da Mata do Sul da
Bahia, com o objetivo de preparar e organizar agricultores familiares do semiárido para Certificação
Orgânica em Sistema Participativo de Garantia e inclusão na Rede de Agroecologia Povos da Mata.
A ação, que beneficiará 240 famílias, tem a finalidade de fomentar a agricultura familiar e povos
tradicionais, organizando-os para que esses sejam estimulados a serem os protagonistas da
conservação ambiental, da segurança e soberania alimentar, por meio da produção agroecológica e
do desenvolvimento socioeconômico de suas comunidades.
Para a criação de Rede de Sementes Crioulas e Raças Adaptadas, será assinado ainda um
convênio com a Cooperativa Mista de Produção e Comercialização Camponesa da Bahia e com o
Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais (Sasop), que terá como base a
implantação de processo formativo de técnicos e agricultores em 40 comunidades cada, atendendo
mais de mil famílias no total, com investimentos de mais de R$ 2,1 milhões.
O projeto Pró-Semiárido, é executado pela CAR, por meio de acordo de empréstimo do Governo
do Estado e o do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida).
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