Planejamento
e Democracia
de mãos dadas
Mais de um milhão de baianos participaram das
plenárias do Plano Plurianual (PPA) Participativo, das conferências territoriais temáticas,
seminários, encontros, caravanas e fóruns por
toda a Bahia. A partir de 2007, uma nova forma
de gestão começou a ser desenvolvida pelo
governo do Estado, de forma participativa,
envolvendo a sociedade e as instituições.
Em 2007, o PPA Participativo foi o primeiro passo
do Governo da Bahia em direção à abertura de canais efetivos de diálogo com a sociedade, princípio
fundamental para a construção da democracia
cidadã. Foram 18 plenárias que ocorreram nos 26
Territórios de Identidades, onde milhares de baianos debateram e contribuíram para definir quais as
prioridades de cada município a fim de compor os
Programas de Governo.

Construindo a
Bahia com a voz
de todos nós
Com o objetivo de aprofundar a discussão sobre os
instrumentos de participação direta e de controle social nas políticas públicas, o Conselho de
Acompanhamento do Plano Plurianual (Cappa), em
parceria com a Coordenação Estadual dos Territórios (CET) e com o apoio do Governo da Bahia, está
realizando os Diálogos Territoriais nos 26 Territórios de Identidade da Bahia.
Este é um novo momento da democracia na Bahia,
onde todos participam de forma franca e construtiva.
As plenárias estão ocorrendo entre os dias 27 de abril
e 19 de junho. As datas, bem como as localidades e
demais informações podem ser conferidas no site da
Secretaria do Planejamento (www.seplan.ba.gov.br).

Uma gestão para todos
Nestes três anos de gestão, o Governo da Bahia priorizou as políticas de integração e desenvolvimento
territorial, bem como as ações que fortalecem uma sociedade mais justa e igualitária. Dessa forma, diversos
programas e ações vêm sendo executados, com destaque para o social, a exemplo das áreas de saúde,
educação, segurança pública e infraestrutura social.
Na Educação, o Topa, que é a maior iniciativa de alfabetização em andamento no Brasil, já alfabetizou 460
mil baianos, superando as expectativas iniciais, e no final de 2010 serão mais de um milhão. Atualmente o
Programa está presente em 415 municípios baianos e para alcançar esta abrangência, o Governo mobilizou
diversas organizações sociais, como por exemplo, sindicatos, associações, ONGs, centros paroquiais e
terreiros do culto afro. Nessa mobilização, 675 entidades aderiram ao Programa.
Na área da Saúde, a Bahia conta com dois novos hospitais em construção – o Hospital do Subúrbio (Salvador)
e o da Criança (Feira de Santana); três hospitais regionais, com uma oferta de 389 leitos; e 29 unidades
hospitalares reformadas, ampliadas e recuperadas; além de mais de 653 leitos hospitalares, dos quais 527 são
novos e 126 requalificados para maior complexidade.
Os investimentos em água e saneamento abrangem todo o território baiano através do Programa Água para
Todos (PAT), onde estão sendo implantadas 100 mil cisternas e 1,5 mil sistemas simplificados de abastecimento de
água, priorizando as áreas do semiarido baiano, Bacia do São Francisco e seus principais núcleos urbanos e rurais.
A Bahia de hoje é o estado que mais gera empregos no Nordeste. Somente nos três últimos anos, mais de 171 mil
empregos foram criados e já ultrapassamos a marca do 200 mil. Nas páginas desta revista, você vai conhecer um
pouco das ações que constroem uma Bahia, onde o desenvolvimento anda ao lado da democracia e inclusão social.
Boa leitura.
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Território de identidade:

Velho Chico
Barra, Bom Jesus da Lapa, Brotas de Macaúbas, Carinhanha, Feira da Mata, Ibotirama, Igaporã, Malhada, Matina, Morpará,
Muquém do São Francisco, Oliveira dos Brejinhos, Paratinga, Riacho de Santana, Serra do Ramalho, Sítio do Mato.

Os municípios que formam o Território de
Identidade Velho Chico têm sido beneficiados
com a aplicação de importantes políticas
públicas nas áreas de desenvolvimento,
inclusão social e integração territorial do
Governo da Bahia
As ações do Estado estão voltadas,
principalmente, para os baianos que mais
precisam. Em pouco mais de três anos, a
população do território está acompanhando
iniciativas que estão ajudando a transformar
a realidade local e melhorando a vida das
pessoas.

Saúde
O fortalecimento do Programa de Saúde
da Família (PSF) é um dos grandes avanços
consolidados no Território de Identidade Velho
Chico nos últimos três anos. O número de
equipes passou de 61 em 2007 para 85 em 2009
e o repasse do incentivo estadual totalizou
R$ 2,3 milhões. No período, 12 unidades do
PSF foram construídas ou reformadas e 792
Agentes Comunitários de Saúde estão com a
situação funcional regularizada.

Em relação à aquisição e distribuição de medicamentos, foram investidos R$ 2,9 milhões
através do programa Farmácia Básica e 314 pacientes foram atendidos com o fornecimento
de medicamentos de alto custo entre 2008 e 2009. Outras 404 pessoas foram atendidas pelo
programa Medicamento em Casa.
Foi implantada uma central de regulação do programa SAMU 192, funcionando com seis
unidades móveis em cinco municípios, cobrindo uma população estimada de 134 mil pessoas. O
investimento na iniciativa alcançou R$ 800 mil.
Para melhorar a qualidade do serviço de saúde no território, o Governo adquiriu seis veículos,
sendo três administrativos e três ambulâncias, com investimento de R$ 384 mil.

Educação
O objetivo de reduzir o analfabetismo na Bahia com a realização do programa Todos pela
Alfabetização (TOPA) já mostra resultados no território Velho Chico. Cerca de cinco mil
pessoas foram alfabetizadas e outras 13,1 mil estão em fase de alfabetização.
Para assegurar o transporte escolar a estudantes do território, foi investido R$ 1 milhão,
beneficiando 5,2 mil alunos. Em relação à merenda, foi repassado R$ 1,8 milhão para 50
unidades escolares de municípios do território.
Em 2009 foram oferecidas 420 vagas para cinco cursos profissionalizantes e o programa
Universidade para Todos atendeu 550 alunos em seis municípios.
O Governo promoveu também investimentos para a expansão e a recuperação da
estrutura física de ensino. Foram construídas escolas do Ensino Médio em Feira da
Mata, Barra e Muquém do São Francisco. Em Barra, foi construído também o Centro de
Educação Profissional, além de realizadas reformas em escolas do Ensino Médio e do
Ensino Fundamental em Bom Jesus da Lapa. Outras 38 escolas da rede estadual foram
contempladas com pequenos reparos, com investimento de R$ 322 mil.
Com relação à qualificação de professores, foram oferecidas duas mil vagas em cursos de
Formação Continuada e criados cinco pólos da Universidade Aberta do Brasil, atendendo aos
professores das redes estadual e municipal. No período foram licenciados 32 professores e 53
estão sendo preparados pelo Programa de Formação Inicial de Professores.

Infraestrutura
No Território de Identidade Velho Chico o
Governo do Estado investiu cerca de R$ 13,6
milhões nos últimos três anos em ações
voltadas para oferecer água de qualidade
para a população, através do Programa Água
para Todos (PAT).

Foram escavadas 2,6 mil cisternas, perfurados 113 poços, construídos 75 sistemas de
abastecimento de água e ampliados outros 28 sistemas, além de realizadas melhorias sanitárias
em 531 domicílios. Essas ações beneficiaram cerca de 26 mil pessoas, elevando a qualidade de
vida da população do Velho Chico.
No que se refere à oferta de energia elétrica, os investimentos totalizam R$ 67,1 milhões, com
cerca de 40 mil pessoas beneficiadas. Em áreas rurais, o programa Luz para Todos interligou 9,8
mil domicílios à rede de energia elétrica, enquanto que nas áreas urbanas cerca de 400 domicílios
foram beneficiados.
A infra-estrutura viária do Velho Chico foi revitalizada com um conjunto de ações. Uma delas foi
a construção de quatro pontes sobre o rio São Francisco, na BA 160, no município de Barra, com
investimento de R$ 10,2 milhões.
Na BA 160 foram restaurados, com revestimento primário, 62 quilômetros, ligando a BR 242 a
Morpará. A BA 161 teve 128 quilômetros restaurados no trecho que liga a BR 349 às localidades
de Marrequeiro e Carinhanha. Estão em recuperação o trecho entre a BA 430 e Matina, com
extensão de 37 quilômetros e 128 quilômetros da BA 156.

Agricultura
Território com forte vocação para a atividade agrícola, o Velho Chico
tem sido contemplado com iniciativas voltadas para o fortalecimento do
setor, principalmente da agricultura familiar.
Assim, o Governo promoveu a distribuição de 478 toneladas de sementes
para 19,6 mil famílias de agricultores familiares e 11 mil produtores foram
inseridos no programa Garantia Safra e Safra Verão 2009-2010. Para
promover a regularização fundiária, foram emitidos cerca de mil títulos de
propriedade e 13 imóveis rurais receberam vistorias para desapropriação.
Para fortalecer a piscicultura no Velho Chico, 493 pescadores foram
contemplados com a doação de equipamentos para conservação e
comercialização do pescado. Em Barra, foram investidos R$ 180 mil
na implantação de módulo da piscicultura, com foco na capacitação de
aquicultores familiares, além da distribuição de 14,2 mil alevinos para
povoamento de aguadas no mesmo município.
Com relação à assistência técnica, 12,5 mil produtores foram atendidos
através do programa Qualificar, além da capacitação de 852 agricultores
e 40 técnicos. No Velho Chico, houve também a aprovação de 862
projetos junto ao Pronaf. Na apicultura, 246 produtores contam com
assistência técnica continuada.

No âmbito da qualificação profissional foram treinados 177 jovens
multiplicadores em agroecologia, com ênfase em apicultura,
ovinocaprinocultura, avicultura e fruticultura, com previsão de 2,6
mil famílias beneficiadas.
Buscando manter a Bahia como zona livre da aftosa, houve
vacinação de 572 mil animais, o que corresponde a 96% do
rebanho bovino do território, com R$ 1,1 milhão investido. O Velho
Chico também foi caracterizado como área livre de pragas da
bananicultura, o que já permite aos produtores locais exportar o
fruto para países do Mercosul.
As ações de fiscalização e as barreiras fitossanitárias também
apresentam resultados positivos. Em três anos, foram fiscalizadas
48,7 mil toneladas de produtos vegetais, 4,7 mil toneladas de
produtos animais e 3,1 milhões de animais fiscalizados com a
montagem de barreiras fixas e móveis.
O Governo do Estado investiu também na aquisição de 3,1 mil
animais distribuídos entre 600 famílias, com R$ 1 milhão aplicado.
Em Muquém do São Francisco foram investidos R$ 100 mil na
reforma do centro de abastecimento, beneficiando comerciantes e a
população local.

Trabalho, Renda, Emprego
e Esporte
Visando a qualificação profissional e a inserção no mercado de
trabalho, desenvolveram-se ações focadas nos trabalhadores do
território Velho Chico. Assim, 366 pessoas beneficiaram-se com
cursos técnicos e profissionalizantes e 395 pessoas foram inseridas
no mercado através do SineBahia.
Houve apoio também 1.055 famílias envolvidas em
empreendimentos coletivos e 282 artesãos atendidos e capacitados
para o fomento ao artesanato. Para fomentar o micro-crédito,
foram implantados dois postos de atendimento do CrediBahia e
financiados R$ 2,2 milhões para micro e pequenos empreendedores
através de 1,5 mil contratos.
No âmbito esportivo, foram construídos dois equipamentos
esportivos em Paratinga e Barra, com investimento de R$ 205,4 mil.

Inclusão Social
Com a finalidade de atenuar os efeitos da escassez de água,
firmaram-se convênios com oito municípios do território para o
fornecimento de carros-pipa. Foram construídas também 132
cisternas emergenciais de PVC em Barra, Bom Jesus da Lapa,
Carinhanha e Igaporã.
Para que as crianças das famílias beneficiárias do Bolsa Família
permaneçam na escola e tenham acesso à vacinação, o Governo
vem acompanhando o cumprimento das condicionalidades do
programa e promovendo a qualificação dos técnicos envolvidos com
a implementação do Bolsa Família no território.
Visando a ressocialização de crianças e adolescentes em conflito
com a lei, estão em funcionamento centros de Referência
Especializado de Assistência Social (Creas) nos municípios de Bom
Jesus da Lapa e Ibotirama.

Cultura
A interiorização da cultura tem sido uma das marcas da
Bahia nos últimos três anos. Com base nessa proposta
é que no território Velho Chico foram implantadas três
bibliotecas públicas municipais em Brotas de Macaúbas,
Sítio do Mato e Feira da Mata e 11 municípios foram
beneficiados com o programa Livro Aberto.
Municípios do território também foram beneficiados com
a implantação de quatro Pontos de Cultura: Ibotirama,
Bom Jesus da Lapa, Barra e Paratinga. E, com recursos
do Fundo de Cultura, foi disponibilizado R$ 75 mil para
produção de documentário no território.

Muito Mais...
Para garantir o acesso dos cidadãos à emissão de
documentos e a outros serviços foram realizados 10,1 mil
atendimentos pelo SAC Móvel no território.
Em Bom Jesus da Lapa foram investidos R$ 199 mil na
sinalização do trânsito, com o objetivo de ordenar o tráfego
de veículos e pedestres no município.
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