15.11.2008
Luz para Todos chega à Aldeia Pataxó

Festa e alegria na aldeia indígena.

Adalto Pataxó agradece apoio das autoridades.

Os índios já habitavam a Bahia e o Brasil quando aqui chegou Pedro Álvares Cabral, por
volta de 1500, mas somente no último dia 15 de novembro de 2008 a aldeia Pataxó de
Barra Velha, 6 km ao sul de Caraíva, município de Porto Seguro, viu pela primeira vez o
que é energia elétrica.
A obra do programa Luz para Todos, levou nove anos para obter o licenciamento
ambiental e nove meses para ficar construída. Para realizá-la em uma reserva indígena
vizinha à reserva do Ibama de Monte Pascoal e da APA Caraíva, foi necessário
autorização especial da Funai e de estudos arqueológicos. Com um investimento de R$ 2
milhões, a obra beneficiou 340 famílias indígenas.
Os índios da aldeia de Barra Velha, que ocupam uma privilegiada faixa litorânea de 12
km, sobrevivem de artesanato, pesca e agricultura familiar e a energia elétrica garante, a
partir de agora, uma melhor qualidade de vida. Além da aldeia, foram beneficiados
também o posto de saúde, o centro comunitário, a casa de farinha e a escola indígena.
O evento de inauguração da energia elétrica foi muito diversificado com palestras da
Coelba sobre o uso racional da energia, distribuição de lâmpadas econômicas, entrega de
uma geladeira doada pela Coelba para o posto de saúde, churrasco, distribuição de
camisas e bonés da Chesf e apresentação de dança e cultura indígena. Bastante felizes,
os índios comemoraram o dia inteiro.
Estiveram presentes várias autoridades dentre elas o presidente da Coelba, Moisés
Sales, superintendentes da Coelba, Joubert Meneguelli, Antonio Luís Monteiro de Castro,
o assessor da Fetag e representante do deputado Edson Pimenta, Joedson Lago, gerente
de Obras da Coelba, Hugo Machado, gerente de Comunicação da Coelba, André Gondim,
representante da Chesf, Antenor, prefeito de Porto Seguro, Jânio Natal, Cacique Arurau,
liderança indígena Adalto Pataxó e o representante do Comitê Gestor Estadual do
Programa Luz para Todos, Marcelo Barreto.
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