




PARCERIA

RENILDA LIMA
dos Santos (abaixo,
com alguns de seus
filhos)foi uma das
primeiras a aderir
ao projeto, oito
anos atrás

com 43 anos, formam um dos muitos casais integrados
no Projeto Cabra Escola, parceria da ONG Movimento
de Organização Comunitária (MOC), sediada em Feira
de Santana, BA, com a Pfizer, empresa farmacêutica
de origem norte-americana, Apoiado pelo Fundo das
Nações Unidas para a Infância (Unicef), o objetivo do
Cabra Escola_é capacitar famílias da região ase alimen-
tar melhor e gerar renda, principalmente por meio da
caprinocultura. Como contrapartida, têm de garantir
a permanência das crianças na escola,

Todos os filhos de Pedro e Jandira estudam, Joil-
son, de 13 anos, mostra, com orgulho, o "registro" de
nascimento de duas das ovelhas, escrito por ele com
letra caprichada no caderno escolar. Joilson quer
ser auxiliar de escritório. Ou motorista. "A partir do
momento em que a família vê que pode ter outra
forma de renda, percebe também a importância do
estudo para a criança", diz Cristiane Santos, gerente

de comunicação corporativa da Pfizer. Apenas com
a caprinocultura, o MOC estima um incremento de
72 reais na renda familiar,

Desde sua implantação, em 2002, o Cabra Escola
beneficiou 6.243 pessoas em 19 municípios do Semiá-
rido baiano e conseguiu inserir ou manter 2.943 crian-
ças e adolescentes na escola, As famílias de pequenos
agricultores selecionadas -100 a cada ano - recebem
financiamento do projeto para adquirir os animais, das
raças pardo-alpino e anglo-nubiana, adaptadas ao cli-
ma da região. Têm carência de dois anos para iniciar o
pagamento e mais seis para quitar a dívida. Mas, antes
da liberação do crédito, passam por uma importante
etapa de preparação, como aconteceu com Pedro e
Jandira. Durante um ano, aprendem a lidar com as ca-
bras, a produzir carne e leite com qualidade, a plantar
hortas e a ter mais diversidade à mesa, a captar e tratar
a água e a armazenar adequadamente os alimentos

AS FAMÍLIAS RECEBEM FINANCIAMENTO E SÃO



DESDE O INÍCIO
do projeto, o
número de
crianças na escola
chegou a 2.943,
entre as quais
Romilson (em
destaque)

IAPACITADAS PARA PRODUZIR COM QUALIDADE
para os tempos de estiagem,' 'Não é uma mudança de
cima para baixo. Queremos absorver também a von-
tade dos agricultores", explica Alex Meireles, gestor
de projetos do MOC.

Uma das primeiras pessoas beneficiadas pelo Cabra
Escola, Renilda Lima dos Santos, de 44 anos, aprendeu
nos cursos, chamados de' 'intercâmbio", a aproveitar os
recursos naturais da região, Usa mastruz como vermí-
fugo e, com folha de pinha, dá banho nas cabras contra
piolhos e carrapatos. Adubo químico? "Nunca mais
comprei. Agora, a gente mesmo faz adubo orgânico
com fezes de animais e palhada de milho e feijão", con-
ta. E mostra as mãos calejadas pelo trabalho intenso na
roça, de onde brotam milho, feijão, coentro, cebolinha,
alface, rúcula. Um tanto ela vende na feira de produtos
orgânicos, aos sábados, no centro de Serrinha. Com ou-
tro tanto, abastece a mesa na hora das refeições, junto
com a farinha, o leite e a carne de cabra. "Dificuldade,
como a gente já passou, não passamos mais."

Renilda morava num casebre de paredes caiadas
e piso de terra. Seu sonho era ter uma casa decente
para viver com o marido e os nove filhos e receber
visitas. Antes, as evitava, por vergonha. Então ganhou
quatro cabras e um bode, base de seu plantei atual,
de dez cabeças. A nova morada tem quatro quartos,
banheiro, cozinha e duas salas. É feita de tijolos e co-
berta por telha de cerâmica ("para não gotejar mais").
O rebanho segue crescendo, Três das cabras estavam
pela hora de parir.' 'Acho que todas vão dar duas crias,"

Foi com o leite que ela recuperou o peso dos filhos, an-
tes mirradinhos. Segundo dados do MOC, o consumo
médio diário de leite entre as famílias beneficiadas
subiu de 0,8 para dois litros, contribuindo para reduzir
a desnutrição infantil,

Na opinião de Naidison Baptista, secretário exe-
cutivo e um dos fundadores do MOC, a maior con-
quista do projeto está na mudança de mentalidade.
"A perspectiva é que o homem do campo aprenda a
decidir por si próprio o que é melhor para ele, para a
família e para a sociedade, que aprenda a defender
seus direitos e a pautar o orçamento público em re-
lação a isso, Querer mais é algo que contamina", diz
Naidison, Renílda foi contaminada. E não se conten-
tou em colocar todos os filhos na escola. Ela voltou a
estudar. O anel de formatura, que ganhou em 2005,
está guardado com orgulho, "Foi gratificante. Não
fosse o projeto, eu estaria
no meu canto, e ninguém ia
saber que eu existia, qual
era minha vontade, meu
desejo." Formada e com a
nova casa erguida, ela ago-
ra sonha em cores. "Rapaz,
minha casa eu queria pintar
de roxo. E vou pintar, com a
fé em Deus."

MAIS INFORMAÇÕES:
MOC; (75) 3322-4444

O MUNICÍPIO DE
Serrinha, a 170
quilómetros de
Salvador, é um
dos portões de
entrada da região
sisaleira da Bahia
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