
 

Projeto empodera mulheres do semiárido baiano  

No município de Brotas de Macaúbas, mulheres de diferentes comunidades fazem 
parte do projeto de geração de renda, "Artesãs Filhas do Vento", que conta com o 

apoio da Statkraft Energias Renováveis 

No semiárido brasileiro, as principais fontes de renda estão na produção agrícola e na 
pecuária em pequena escala. Com poucos recursos, os moradores locais enfrentam 
sérias dificuldades, principalmente financeiras. É nesse cenário que surge, o grupo 
Artesãs Filhas do Vento. 

Por meio da confecção de artesanatos com a palha do Licuri, crochê, produção de licores 
artesanais (cremosos, com frutas regionais e ervas medicinais), além da produção de 
alimentos com derivados da mandioca, as Artesãs Filhas do Vento estão transformando 
seus sonhos em realidade. 

Com o apoio da Statkraft Energias Renováveis, o projeto tem como objetivo fomentar 
a geração de renda, auxiliando as mulheres das comunidades locais no complemento de 
renda (que constitui um aumento de até 50%).     

De acordo com Rubio Wilcke, técnico sócio ambiental e analista de campo no Complexo 
Eólico Statkraft Bahia, a atuação da companhia no projeto consiste na permanente 
capacitação técnica, como consultoria para elaboração de documentos, apoio na gestão 
financeira, realização de cursos de aprimoramento em parceria com poder público, 
auxílio na participação em eventos e feiras, divulgação do grupo por meio das redes 
sociais, além da construção da sede, que fica em Sumidouro, no município de Brotas de 
Macaúbas. 

“Como uma empresa socialmente responsável prezamos por apoiar projetos que 
beneficiam o ser humano. Na Statkraft, temos uma política de respeito às pessoas, ao 
meio ambiente, atuando de forma sustentável e responsável” – afirma Wilcke. 

Segundo Ana Maria dos Santos, atual presidente das Artesãs Filhas do Vento, os 
benefícios da participação no projeto são muitos. 

“Com o Filhas do Vento, muita coisa mudou. Não apenas na parte financeira, mas 
também no desenvolvimento criativo, além das novas amizades. Hoje somos 
reconhecidas. Além disso, eu até já consegui comprar algumas coisas para o consumo 
de casa, inclusive remédio, porque eu sou hipertensa. O projeto me ajuda bastante”. 

Atualmente, o grupo das Artesãs Filhas do Vento é formado por 19 mulheres de 
diferentes comunidades do entorno do Complexo Eólico Statkraft Bahia, sendo elas: 
Perdidos – município de Seabra, Sumidouro, Baixio de Sumidouro, Papagaio e 
Mangabeira – município de Brotas de Macaúbas. 
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Sobre a Statkraft 
  
A Statkraft é uma empresa global, líder em energia hidrelétrica internacional e a maior 
geradora de energia renovável da Europa. O Grupo produz energia hidrelétrica, energia 
eólica, energia solar, energia a gás e fornece aquecimento urbano. A Statkraft tem 3.500 
funcionários em 17 países.  
 
No Brasil, a Statkraft é uma empresa geradora de energia renovável, com parques 
eólicos nos estados da Bahia e Sergipe e usinas hidrelétricas no Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No total são 18 empreendimentos em 
operação, somando uma capacidade instalada de própria de 450 MW. 
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ATENDIMENTO À IMPRENSA 
Atendimento: Rodrigo Freitas | Maira Manesco  | Caroline Menis 
Telefones: (11) 2894-5607 | (11) 2548-0720   
E-mail: imprensa.statkraft@agenciarace.com.br 
Site: www.racecomunicacao.com.br   
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