
Codevasf inicia implantação de ações do Plano Brasil Sem Miséria  

O Vale do São Francisco no Norte da Bahia receberá o apoio da 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

(Codevasf), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) do 

Ministério da Integração Nacional, para execução de uma iniciativa que 

contempla o eixo da inclusão produtiva do Plano Brasil Sem Miséria do 

Governo Federal, e integra as ações do Programa de Apoio aos Arranjos 

Produtivos Locais (APL). 

Representantes da empresa Auran Serviços Holísticos Ltda, contratada 

pela Codevasf através de licitação pública para prestar apoio técnico na 

implantação de Kits de Produção na área de Apicultura, já participaram de 

uma reunião com o superintendente regional da companhia em Juazeiro, 

Emanoel Lima da Silva, para acertar os detalhes do início dos trabalhos de 

validação das famílias a serem contempladas com ações de apicultura nos 

municípios de Pilão Arcado, Campo Alegre de Lourdes e Remanso. 

Posteriormente outros municípios integrantes da área de atuação da 

Codevasf na Bahia também serão contemplados. Essas ações também 

serão realizadas pela Codevasf em Pernambuco. 

Nesta semana técnicos das superintendências da Bahia e de Pernambuco, 

ligados às áreas de revitalização e desenvolvimento territorial 

participaram de uma capacitação para apresentação e discussão da 

metodologia que será empregada na realização das ações previstas no 

programa de APL’s. 

Estão sendo programadas as datas para apresentação do programa nos 

municípios. Em cada um deles serão formados Comitês Gestores 

Municipais, que auxiliarão na mobilização, cadastramento e seleção dos 

beneficiários. O objetivo será a estruturação e desenvolvimento dessa 

atividade agropecuária nesses municípios contemplados.  

Investimentos  

Inicialmente serão implantados duzentos e dezesseis Kits de Produção de 

Apicultura, sendo 20 kits compostos por 30 colméias e 196 kits com vinte 

colméias cada, num total de 4.320 colméias. O investimento para 



aquisição dos kits foi de mais de R$ 1 milhão. 

Para a contratação da empresa que prestará apoio técnico, foram 

investidos R$ 400 mil. Todos os recursos são originários do Plano Brasil 

Sem Miséria. 

Os detalhes para efetivação dessas ações de APL’s foram discutidas nos 

dias 6 e 7 desta semana durante uma capacitação realizada no auditório 

da superintendência da Codevasf em Juazeiro, com a participação de 

técnicos de Pernambuco e de Brasília/DF. 

 A condução dos trabalhos foi feita pela Gerente Regional de Revitalização 

da Codevasf em Brasília, Kênia Anasenko Marcelino, com a participação 

dos superintendentes regionais da Codevasf em Juazeiro, Emanoel Lima, e 

em Petrolina, Luis Manoel. 

Para o superintendente baiano “sempre temos procurado, além de 

perfurar um poço, por exemplo, oferecer às pequenas comunidades que 

sofrem com a falta de água, uma alternativa para usar esta água também 

para o desenvolvimento de uma atividade para produção de alimentos, e 

agora, no caso do apoio às atividades produtivas, poderemos oferecer a 

essas comunidades a oportunidade de explorar aquela atividade com a 

qual elas mais se identificam, que mais tenham afinidade, que além de 

ajudar no sustento da família, principalmente no período de seca, também 

possam ajudar na geração de renda”. 

Sobre APL’s o superintendente salienta que “temos procurado dar 

condições para as comunidades conviverem com a nossa realidade, que é 

de grandes períodos de seca, e para isso estamos identificando em cada 

comunidade contemplada aquelas atividades que poderão garantir o 

sustento das famílias nos períodos mais críticos do ano”. 

O Plano Brasil sem Miséria, do Governo Federal, foi instituído em 2011, e 

tem como objetivo retirar da situação de pobreza extrema perto de 16,2 

milhões de brasileiros (8,6% da população) que sobrevivem com uma 

renda menor que R$ 70,00 por mês, através da promoção da inclusão 

social e produtiva dessa população extremamente pobre. 


