
                                                                                                                                                                                                         

Edital Prêmio Trilhas Griô 

Este edital foi lançado pela Associação Grãos de Luz e Griô, pelo projeto Rede de Economia solidária e comércio justo de turismo de base comunitária da Chapada 

Diamantina, em parceria com a SETRE- Secretaria de Trabalho Emprego Renda e Esporte da Bahia 
 

Do objeto 

Organizar roteiros de trilha griô por meio do turismo comunitário, economia solidária e pedagogia griô na Chapada Diamantina e investir na qualificação de 

produtos; qualificação e estruturação de oficinas, espaços de visitação, restaurantes e pousadas familiares; construção, reforma ou acabamento de oficinas, museus 

vivos, espaços de visitação, restaurantes e pousadas familiares, para aperfeiçoar o atendimento aos visitantes nas comunidades, povoados e aldeias localizadas em 

pontos turísticos da Chapada Diamantina, que se seguem: Comunidade do Baixão - Ibicoara, assentamento do Baixão – Itaetê,  comunidade Fazenda Velha - 

Andaraí, comunidade do Brejão - Ibicoara, comunidade da Estrada Velha - Andaraí, comunidades da Barriguda e Guiné - Mucugê, comunidade Mundo Novo - 

Ibicoara, comunidade Rosely Nunes – Itaetê, aldeia Indigena Payaya - Utinga, comunidade Quilombola Barra do Brumado – Rio de Contas, povoado Conceição dos 

Gatos - Palmeiras. 
 

1. Dos critérios de Inscrição 

- Envio de cadastro, propostas e orçamento, segundo formulários I, II e III em anexo; 
 

2.  Endereço para inscrição:  

            Seleção Pública Prêmio Trilhas Griôs 

            Associação Grãos de Luz 

            Rua: Nossa Senhora da Vitória, SN, Centro.  

            Cep: 46.960.000            Lençóis – BA 
 

3. Do prazo para Inscrição: 

 - O envio da proposta deverá ser realizado de 13 de dezembro de 2013 até 6 de fevereiro de 2014 
 

 4. Dos critérios de avaliação 

 - Qualidade do roteiro de acordo com os princípios do turismo comunitário, economia solidária, pedagogia griô; 

- Necessidades de qualificação dos roteiros; 

- Potencial de visitação do roteiro; 

- Coerência do orçamento; 

- Preenchimento das informações solicitadas; 
 

   

 

 



                                                                                                                                                                                                         

5. Da Premiação 

- O fundo total do Prêmio Trilhas Griô é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), da parceria da Secretaria de Trabalho do Estado da Bahia e o Grãos de Luz e Griô, no Edital 

de Apoio a Redes e Economia Solidária de Comércio Justo e Solidário – 010/2012; 

- O prêmio será distribuído para 15 comunidades da Chapada Diamantina, sendo R$ 9.000,00 (nove mil reais) para administração deste Edital; R$ 14.000,00 

(quatorze mil reais) para 4 comunidades do município de Lençóis, e R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) para 11 comunidades dos municípios de Ibicoara, 

Mucugê, Palmeiras, Utinga, Itaetê, Andaraí e Rio de Contas.  

 - O prêmio será pago diretamente aos fornecedores previsto nos orçamentos de cada proposta mediante apresentação de nota fiscal;  

- O investimento mínimo das propostas das comunidades dos municípios de Ibicoara, Mucugê, Palmeiras, Utinga, Itaetê, Andaraí e Rio de Contas devem ser de R$ 

3.000,00 (três mil reais) e o investimento máximo de R$ 7.000,00 (sete mil reais); 

- O investimento mínimo das propostas das comunidades dos municípios de Lençóis será de R$ 500,00 (quinhentos reais) e o investimento máximo de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais); 

- 50% (cinquenta por cento) do investimento deve ser direcionado para qualificação de produtos (embalagens, etiquetas, equipamentos de produção); e 50% 

(cinquenta por cento) para qualificação e estruturação de oficinas, espaços de visitação, restaurantes e pousadas familiares (utensílios, móveis, canoas, placas de 

sinalização, placas de informação, e outros); construção, reforma ou acabamento de oficinas, museus vivos, espaços de visitação, restaurantes e pousadas 

familiares. 
 

  6. Da comissão de seleção 

A comissão de seleção será formada pela coordenação da Associação Grãos de Luz. 
 

  7. Do resultado 

O resultado dos selecionados será publicado no facebook e portal do Grãos de Luz e Griô no dia 20 de fevereiro de 2014. 

 

Lençóis, Bahia, 2 de novembro de 2013 

 

 

 

Luciene Pereira da Cruz           Líllian Mércia de Oliveira Pacheco 

Presidente Associação Grãos de Luz e Griô     Coordenadora do projeto Rede de Economia Solidária 

 de turismo de base comunitária da Chapada Diamantina  

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                         

Anexo I – Cadastro das Comunidades  

Dados da Comunidade 

Nome da Comunidade   Telefone  

Endereço    CEP  

Cidade     Estado  Acesso   

Propriedade da terra  Situação da água   

Coleta de resíduos sólidos e orgânicos  Saneamento  

Associação  Representante  Contato  

Griô e Mestre  Saber  Contato  

Griô e Mestre  Saber  Contato  

Griô e Mestre  Saber  Contato  

Griô e Mestre  Saber  Contato  

Estalagem 

Pousada   Endereço  Contato  

Estrutura da pousada  Quant. atendimento  

Necessidades da pousada   

Restaurante  Endereço  Contato  

Estrutura do restaurante  Quant. atendimento  

Necessidades do restaurante  

Pousada   Endereço  Contato  

Estrutura da pousada  Quant. atendimento  

Necessidades da pousada   

Restaurante  Endereço  Contato  

Estrutura do restaurante  Quant. atendimento  

Necessidades do restaurante  

Pousada   Endereço  Contato  

Estrutura da pousada  Quant. atendimento  

Necessidades da pousada   

Restaurante  Endereço  Contato  

Estrutura do restaurante  Quant. atendimento  

Necessidades do restaurante  

 

 



                                                                                                                                                                                                         

Anexo I – Cadastro das Comunidades  
   

Sobre os roteiros 

Agenda geral dos roteiros na comunidade  

 

 

 

 
 

Roteiro 01  Placa sinali s/n  Temp aces  Temp roteiro  

Roteiro 02  Placa sinali s/n  Temp aces  Temp roteiro  

Roteiro 03  Placa sinali s/n  Temp aces  Temp roteiro  

Roteiro 04  Placa sinali s/n  Temp aces  Temp roteiro  

Tempo do roteiro   Idiomas atendimento    

Curiosidades dos roteiros   

Preços da diária do pacote  

Estilo da viagem  

Recomendado por  Contatos reservas   

Páginas na internet   Matérias de divulgação  

  Produtos 

Produto  Valor  Embalagem  

Produto  Valor  Embalagem  

Produto  Valor  Embalagem  

Produto  Valor  Embalagem  

Breve História da Comunidade 

 

 



                                                                                                                                                                                                         

Anexo II - Dados da Proposta 

 

1 Nome da Trilha  

_____________________________________________________________ 

2. Objetivo da proposta  

(     ) Qualificação de produtos da Trilha ( embalagens, etiquetas, equipamentos de produção); 

 

Qual(is) produto(s) será(ão)  qualificado(s)? 

______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Como qualificá-lo(s)? 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(     ) Qualificação e estruturação de oficinas, espaços de visitação, restaurantes e pousadas familiares da Trilha ( utensílios, móveis, canoas, placas de sinalização, 

placas de informação, e outros);  

 

Qual(is) espaço(s) será(ão)  estruturado(s)?  

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Como estruturá-lo(s)? 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(     ) Construção, reforma ou acabamento de oficinas, museus vivos, espaços de visitação,  restaurantes e pousadas familiares. 

 

Qual(is) espaço(s) será(ão) construído(s) ou reformado(s)?  

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Como estruturá-lo(s)? 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Justificativa - porque é importante estas melhorias na Trilha? 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 



                                                                                                                                                                                                         

 

 

Anexo III - Orçamento 

Ítem Unidade Valor unitário Quantidade Valor total em R$ 

     

     

     

     

     

     

     

     

Total (R$)     

OBS: 50% (cinquenta por cento) do investimento deve ser direcionado para qualificação de produtos (embalagens, etiquetas, equipamentos de produção); e 50% (cinquenta por cento) para 

qualificação e estruturação de oficinas, espaços de visitação, restaurantes e pousadas familiares (utensílios, móveis, canoas, placas de sinalização, placas de informação, e outros); construção, reforma 

ou acabamento de oficinas, museus vivos, espaços de visitação, restaurantes e pousadas familiares. 

 


