
Projeto Elos beneficia moradores 

do assentamento de Caritá

         Na próxima quinta-feira, dia 06, a Coelba irá inaugurar a segunda iniciativa do Projeto Elos - Energia

Local Organizada e Sustentável. Desta vez, será beneficiado o grupo de tecelagem da Associação de

Mulheres Empreendedoras da Comunidade do Caritá, no município de Jeremoabo, que recebeu máquinas e

equipamentos. Além do povoado de Caritá, a comunidade dos Oleiros de Maragogipinho, em Aratuípe,

 também já foi contemplada com o projeto. A cerimônia de lançamento acontecerá no assentamento de

Caritá, às 15h. 

O projeto irá beneficiar diretamente 30 famílias que se sustentam com a confecção de mantas, redes e

cobertores, entre outros artigos. A iniciativa é uma parceria da Coelba com o Serviço Brasileiro de Apoio às

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que está promovendo a capacitação das artesãs, e com a ONG

Movimento João de Barro, que fez a aquisição e gerenciamento dos equipamentos. 

"Agora ficou melhor para fazer o artesanato. As outras associadas, que estavam se afastando, estão

retornando e segundo as nossas instrutoras, melhoramos a qualidade das nossas peças", afirma a presidente

da Associação, Genivalda Zélia dos Santos. De acordo com ela, a Associação já está recebendo até

algumas encomendas. "Agora é tudo mais rápido, com as máquinas e material que recebemos da Coelba,

estamos mais confiantes.  Acreditamos mais agora", comemora a presidente. 

        O Projeto Elos, que foi lançado em setembro do ano passado, reúne parceiros da iniciativa privada,

Governos Estadual e Federal, Organizações Não Governamentais e comunidades para implementação de

projetos que estimulem o uso produtivo da energia. O objetivo é promover o aumento de renda e o

desenvolvimento sustentável de comunidades carentes da Bahia atendidas pelo Programa Luz para Todos. A

Coelba investirá cerca de R$50 mil na iniciativa. 

"A partir das especificidades locais, a rede de parceiros pretende capacitar moradores, financiar projetos,

estimular o cooperativismo, entre outras ações, visando o desenvolvimento regional sustentado das

comunidades selecionadas", ressaltou o presidente da Coelba, Moisés Sales. Segundo ele, o Projeto Elos

está alinhado ao Programa de Responsabilidade Social da empresa, o Energia para Crescer.


