
Bahia quer atrair R$ 3,2 bi
em projetos para o campo
O estado dispõe de
800,00 hectares
dedicados à plantação
de oleaginosas.

sinas de álcool e de bio-
diesel, complexos de
bioenergia, extratora de

óleo de algodão, fábrica de leite
em pó, indústria de flocos de
milho, de curtume e de máqui-
nas de peletização que propor-
cionarão pelo menos 21.000
empregos diretos estão em estu-
dos para serem implantadas em
12 municípios baianos.

O conjunto integra o núcleo
de atividades da Secretaria de
Agricultura dentro de um traba-
lho conjunto do Governo que
criou o Programa Bioenergia
(Bahiabio) visando a produção
de biodiesel e álcool utilizando
mamona, algodão, dendê,
amendoim, girassol, pinhão-
manso e cana-de-açúcar.

O secretário Geraldo Simões
revela que a ausência de uma
estrutura gerencial que atendes-
se estas necessidades provocou
a elaboração de um amplo e de-
talhado planejamento estratégi-
co para o agronegócio do estado
da Bahia, com visão de

Secretário Geraldo Simões

mento das culturas oleagino-
sas de óleo para fins de bio-
diesel, universaliza a assis-
tência técnica e extensão ru-
ral para a agricultura familiar,
organiza a comercialização
nesse meio, dá garantias das
safras, desenvolve as princi-
pais cadeias produtivas do se-
mi-árido, sem esquecer a se-
gurança alimentar das famí-
lias de baixa renda atingidas
pelas secas.

Oriundo da região cacaueira
e preocupado com o volume de

dívida dos produtores acima
de R$ 1 bilhão, que deverá ser
repactuada em médio prazo,
Simões trabalha na diversifica-
ção desta lavoura com o apro-
veitamento das roças para agre-
gar outros valores como serin-
gueira, dendê, fruticultura tro-
pical e palmito cultivado. O
PAG Cacau a ser anunciado es-
te semestre pelo presidente Lu-
la prevê recursos de R$ 2 bi-
lhões para a renovação dos ca-
cauais em bases mais moder-
nas e produtivas.

O programa de produção de
algodão no Vale do luiú benefi-
ciará 700 agricultores familiares
em 8 municípios e a expectativa
é produzir 315.000 arrobas em
caroço e pluma, mais 122.300
toneladas de torta e óleo bruto,
representando uma receita bru-
ta de R$ 5,4 milhões. Na área de
pecuária de corte a meta para
2010 é alcançar o patamar de
1,5 milhões de animais proces-
sadas e inspecionado, amplian-
do o número dos atuais 21 frigo-
ríficos para 30.



longo prazo e cenários
futuros, baseados em
tendências mundiais,
nacionais, regionais e
estaduais.

Faz ver que a renda
agrícola em 2007 alcan-
çou R$ 8,4 bilhões, 23%
superior a 2006, com
destaque para os resul-
tados alcançados pelos
grãos, frutas (manga, ba-
nana, uva e mamão), pe-
cuária do leite, aves e
bovinos. Foram adicio-
nados ao campo mais
78,4 mil empregos e a
expectativa é a inserção
de 900 mil agricultores
familiares.

Amplia a base de
produção e beneficia-
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