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2007
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BAHIA DE TODA GENTE
Bahia Urgente: políticas assistenciais, compensatórias e emergenciais
Intensificar o processo de erradicação do trabalho infantil, atendendo 140.000 crianças e
adolescentes através do PETI;
Assistir crianças e adolescentes vítimas da violência e da exploração sexual em Centros de
Referência Especializados da Assistência Social- CREAS/ Sentinela, em 60 municípios;
Atender adolescentes, autores de atos infracionais, através de medidas sócio-educativas,
promovendo a regionalização do atendimento em unidades instaladas em 9 regiões do
Estado.
Educação Para Todos: universalização da educação básica
Reduzir o índice de analfabetismo em 3% na população de 10 a 14 anos, correspondendo
a mais 2.473 pessoas alfabetizadas nessa faixa etária e em 2% na população de 15 a 49
anos, correspondendo a mais 18.484 pessoas alfabetizadas;
Reduzir o índice de distorção idade-série, de 50% para 45%, em unidades escolares do
ensino fundamental da rede estadual, no universo de 188.098 alunos;
Reduzir a evasão escolar do ensino fundamental de 14,2% para 10%, no universo de 635,9
mil alunos, e do ensino médio de 17,7% para 14%, no universo de 852,6 mil alunos;
Incorporar 1.846 novas vagas em cursos de graduação para professores que não possuem
nível superior, atingindo a meta de 6.000 vagas ofertadas no período 2004-2007;
Ampliar a oferta e o atendimento da educação profissional em 60%, passando de 9.130
para 14.608 alunos, consolidando novos modelos de sustentabilidade para esta
modalidade;
Ampliar e melhorar a qualidade da infra-estrutura da educação básica, construindo 20
unidades escolares, ampliando 105, recuperando 334, reequipando 950 e instalando 40
laboratórios;
Ampliar o processo de inclusão para portadores de necessidades especiais, promovendo o
desenvolvimento da aprendizagem a 17.000 alunos, dos quais 11.000 em classes da rede
regular de ensino;
Intensificar a oferta de educação escolar indígena, expandindo o atendimento de 6.233 para
6.500 alunos em 53 escolas indígenas;
Ampliar o processo de inclusão digital, através da implantação de 119 novos infocentros, em
parceria com Prefeituras, Universidades Estaduais e Organizações não Governamentais.
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Educação Nota 10: qualidade da educação
Melhorar a qualidade da gestão das unidades escolares, incrementando a certificação dos
dirigentes, coordenadores educacionais e professores, atendendo cerca de 7.000
profissionais;
Promover a autonomia parcial em todas as unidades escolares dos ensinos fundamental e
médio, na gestão pedagógica, administrativa e financeira;
Melhorar o desempenho da educação básica elevando em 10% o índice de aprovação no
universo de 1,48 milhão de alunos;
Possibilitar o acesso ao ensino superior de alunos egressos da rede pública, através da
oferta de 50.000 vagas em cursos pré-vestibulares, da concessão de 900 novas bolsas e
da manutenção de 4.334 bolsas de estudo através dos programas Universidade para Todos
e Faz Universitário.
Mais Saúde: universalização e qualidade dos serviços de saúde
Ampliar o acesso a serviços hospitalares aumentando para 70% a cobertura necessária
para leitos de terapia intensiva e implantando 70 novos leitos de ortotrauma, com um
incremento de 5.040 internações/ano;
Melhorar a qualidade da atenção básica à saúde, ampliando a cobertura do Programa
Saúde da Família de 50% para 55% da população do Estado;
Ampliar a assistência farmacêutica básica a todos os municípios baianos, incluindo 20
novos municípios, e viabilizar o atendimento de 40.000 pacientes com medicamentos de
alto custo;
Ampliar o atendimento de urgência e emergência, com a implantação de serviços de
atendimento regional em 10 municípios;
Ampliar a oferta de serviços de média e alta complexidade (bioimagem, tomógrafo, etc), em
mais 10 unidades da rede própria de saúde;
Promover maior autonomia administrativa e flexibilização no gerenciamento das unidades
de saúde, ampliando de 46,5% para 50%, as unidades estaduais publicizadas ou
terceirizadas.
Saneamento é Vida: ampliação e qualidade dos serviços
Ampliar a oferta de água domiciliar urbana efetuando 80.000 novas ligações, atendendo a
96.800 domicílios e beneficiando a mais 350.000 habitantes;
Ampliar a oferta de abastecimento de água na zona rural, através da implantação de 300
poços, de 440 sistemas de abastecimento de água, 3.000 cisternas e 100 pequenas
barragens, beneficiando 53.000 famílias;
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Ampliar a oferta urbana de esgotamento sanitário efetuando 80.000 novas ligações,
atendendo a 128.000 domicílios e beneficiando 460.000 habitantes;
Ampliar a oferta em infra-estrutura de saneamento básico em 15 localidades da zona rural,
com a conclusão de 5 sistemas de esgotamento sanitário e implantação de 250 melhorias
sanitárias domiciliares, beneficiando 1,5 mil famílias.
Energia e comunicação para todos
Elevar o índice de eletrificação rural do Estado de 74,4 para 88,9%, atendendo 84.674
domicílios com energia elétrica convencional e 15.000 domicílios com energia solar.
Viver Melhor: acesso e melhoria habitacional urbana e rural
Melhorar a qualidade de vida da população, beneficiando 50.150 famílias com obras de
melhoria habitacional e 60 municípios com infra-estrutura urbana e equipamentos
comunitários.
Bahia em Paz: prevenção e combate à criminalidade
Elevar os níveis de segurança da população, inibindo a violência e a criminalidade de forma
a reduzir em 10 % os índices de homicídios, de roubo de veículos e de roubos a ônibus em
área urbana, em 15% o índice de roubo de carga nas rodovias do Estado e em 20% o
índice de roubo a banco no Estado;
Oferecer segurança aos usuários de transporte rodoviário e prevenir a preservação do
patrimônio público, mantendo 20.000 km de rodovias policiadas;
Reduzir o déficit em unidades prisionais com a ampliação de mais 4.956 vagas em 7 novas
unidades penais, viabilizando a absorção de 30% dos presos à disposição da Justiça, sob a
administração da Secretaria de Segurança Pública, e minimizando as questões resultantes
da superpopulação carcerária;
Promover a reabilitação social da população prisional garantindo a participação de 10% em
Cursos Profissionalizantes e viabilizando ações socioeducativas a 15% dos presos e seus
familiares; além de absorver 30% da população carcerária em empreendimentos industriais
e de serviços.
BAHIA QUE FAZ
Cadeias Produtivas
Implementar 35 novos investimentos em distritos e pólos industriais baianos, gerando 7.000
novos empregos;
Melhorar a eficiência da pecuária de corte regional, através de assistência técnica e
capacitação, beneficiando 2.800 pecuaristas;
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Dinamizar a agricultura familiar beneficiando 14.900 produtores em 121 municípios através
do incremento da produtividade da mandioca em 65% e do sisal em 55%, além da elevação
da produção da citricultura baiana em 25%;
Recuperar a lavoura cacaueira através da produção de 2.400 mil mudas e 100 mil garfos de
cacau nos 19 viveiros instalados em 80 municípios e da condução de 13 projetos de
pesquisa voltados para o desenvolvimento de tecnologia para o controle da “vassoura de
bruxa”.
Gerando Negócios: apoio ao trabalhador e a micro, pequeno e médio empreendimentos
Gerar emprego e renda para 61.641 famílias através da implantação de 761 projetos sócioprodutivos e comunitários de diversos programas;
Incrementar a atividade econômica em mais 10 municípios, implantando projetos de apoio e
beneficiamento no setor mineral comunitário;
Reduzir o índice de desemprego, viabilizando a colocação de 45.000 trabalhadores no
mercado formal, intermediando 100.000 solicitações de serviços para o mercado informal
de trabalho e habilitando 13.000 trabalhadores ao mercado de trabalho, através de
qualificação profissional;
Incrementar o turismo no Estado, capacitando 6.590 profissionais, certificando 100
empresas e cadastrando 50.000 turistas;
Promover o controle de qualidade dos produtos cárneos e derivados, implementando as
ações de fiscalização industrial, transporte e comercialização, estabelecidas pela Portaria
304 do Ministério da Agricultura em 100% dos municípios baianos.
Frutos da Terra: agro investimentos
Elevar de 357.000 ha para 364.000 ha a área irrigada no Estado da Bahia, gerando 7.000
empregos diretos e 14.000 indiretos;
Ampliar a capacidade produtiva na bacia sedimentar de Tucano, através da implantação de
módulos de irrigação para desenvolvimento de horticultura, fruticultura, olerícolas e
forrageiras, oportunizando emprego e renda para mais 200 famílias da região.
Organizando a Produção: produtividade e competitividade
Aumentar a renda do pequeno produtor rural, incrementando em 25% a produção de
caprinos e ovinos em 50 municípios do semi-árido, beneficiando 35.000 produtores
envolvidos no Programa Cabra Forte;
Elevar em 30% a produção de mel no Estado e melhorar a qualidade do produto para maior
competitividade no mercado, através do apoio a 5.000 pequenos e médios produtores;
Intensificar a diversificação da exploração de atividades agropecuárias em 20 municípios da
micro-região de Irecê, criando infra-estrutura hídrica, beneficiando 6.750 produtores rurais;
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Elevar em 20% o desempenho da atividade pecuária da região semi-árida, através
difusão de tecnologias de convivência com a sêca;
Promover a sustentabilidade de 40.505 famílias de pescadores, através da implantação
4 pólos de piscicultura, 1 pólo de ostreicultura, 5 entrepostos de pesca, 3 unidades
beneficiamento de pescado, disponibilização de 40 embarcações de pesca e distribuição
14 milhões de alevinos em aguadas públicas;
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Atender 25% do mercado atacadista de Salvador com flores e plantas ornamentais,
incrementando em 30% a produção resultante dos projetos comunitários do Programa
Flores da Bahia.
Atrativos do Desenvolvimento: políticas de incentivo e atração de investimento
Dinamizar a economia baiana mediante apoio a 120 projetos que visem estimular padrões
competitivos dos setores agropecuário, agroindustrial e pesqueiro, promovendo a
interiorização desses empreendimentos;
Ampliar em 158% a instalação de novos empreendimentos agroindustriais no estado,
atraindo mais 30 empresas do ramo, através da divulgação das oportunidades de
investimento no agronegócio baiano;
Elevar os níveis de competitividade das empresas baianas, capacitando 100 empresas,
através da qualificação do seu processo produtivo em conformidade com requisitos
reconhecidos internacionalmente.
RIQUEZAS DA BOA TERRA
De Olho na Natureza: gestão dos recursos ambientais, fomento a tecnologias limpas,
normatização e procedimentos.
Intensificar o processo de revitalização da Bacia do Rio São Francisco implementando
ações de saneamento, educação ambiental e de recuperação de 1.000 ha de áreas
degradadas, em 60 dos 115 municípios integrantes da Bacia;
Reduzir áreas degradadas através do reflorestamento de 100 hectares de matas ciliares no
Alto da Bacia do Rio Paraguaçu;
Melhorar a ocupação da área destinada à agricultura de subsistência em 16 municípios da
região do Rio Paraguaçu, com a capacitação de 120 produtores e o uso de técnicas
ambientalmente sustentáveis;
Ampliar, de 4.071 para 9.275 hectares, a regularização fundiária em unidade de
conservação da Mata Atlântica.
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CAMINHOS DA BAHIA: INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA
Construindo Caminhos: a intermodalidade
Melhorar a trafegabilidade na rede de transportes, restaurando 2.571 km, implantando
47,75 km e mantendo 20.000 km da malha rodoviária estadual;
Implementar e divulgar o Programa Estadual de Logística de Transportes - Peltbahia,
atraindo investidores nacionais, internacionais e de organismos multilaterais.
GESTÃO SOLIDÁRIA E GOVERNO COMPETENTE
Modelos de Gestão Pública: descentralização e fomento à capacidade local de gestão
Garantir as referências intermunicipais a serviços de saúde com a implantação de 5
centrais de regulação macrorregionais e 21 municipais;
Implantar a Auditoria /SUS nas 32 microrregiões de saúde, visando fortalecer o processo de
regionalização, a gestão municipal,a qualidade dos serviços e o acompanhamento e
adequação dos recursos aplicados.
Atendimento ao Cidadão: foco na qualidade
Avançar no processo de atendimento à sociedade, possibilitando cerca de 10,7 milhões de
atendimentos na prestação de serviços públicos ao cidadão, na rede SAC, alem de atender
a 130.000 usuários através do SAC Empresarial;
Sustentar a média geral de satisfação com os serviços do SAC em 90%, sendo o valor
mínimo de 85% por posto.
Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos
Aprimorar o processo de planejamento governamental elevando a participação popular no
Projeto Orçamento Cidadão de 90,5mil para 200 mil solicitações;
Obter, através do Pregão Eletrônico, uma redução de 20% no valor das compras de bens e
serviços comuns, em relação ao valor de mercado, representando uma economia da ordem
de R$ 100 milhões.

