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Economia
uma oportunidade (rnica de reu-

nir tantos

especialistas renoma-

dos em torno de um evento em

Ilhéus. Em sua terceira ediçâo,
o III Festival do Chocolate Pretende consolidar, em cinco dias,
uma programaçâo dinâmica Para

incrementar o fluxo de turistas
no per(odo, oferecendo opçôes
de cultura e lazer, reafirmando
Ilhéus entre os mais importantes
p6los de produçâo do cacau e do
chocolate no Brasil.
Além de visitar a feira, participar de cursos ministrados Por
mestres chocolateiros, assistir
a palestras e f6runs que versam
sobre etapas da produçâo e beneficiamento do fruto, o evento Per-

mite que os produtores de cacau e
chocolate exponham os seus Produtos para venda direta ou fechamento de negôcios futuros. Este
ano, o festival chega com uma
proposta inovadora para a regiâo,
realizando concursos nacionais como melhor bolo de chocolate e
melhor amêndoa - lançamento de

roteiros turfsticos, exposiçâo de
artes, presença de renomados Pa-

Doutre-Roussel

lestrantes e especialistas internacionais em chocolate, com maior
participaçâo de entidades do setor, dentre outras oportunidades.
Além disso, o ptiblico poderâ
apreciar as propostas jâ executadas na riltima ediçâo: a Feira do

fantil, com brinquedos, recreadores, atividades hidico-educativas
e comercializaçâo de Produtos;
e a Jornada do Chocolate, com
workshops e oficinas abordando
a sustentabilidade, tendências do

Chocolate, que serâ extensiva aos
segmentos agregados de matéria

mercado de chocolate, bem como
novidades do setor na Programa-

prima, equipamentos industriais,
embalagens, dentre outros derivados, gerando beneffcios aos micro e pequenos produtores de cacau e fabricantes de chocolate da
regiâo; o Planeta Chocolate, um
espaço voltado para o p(rblico in-

çâo do Inovacacau, evento que
tem o objetivo divulgar as inovaçôes tecriol6gicas na ârea.

A

data, definida em comum

acordo com as secretarias de
Turismo e Agricultura do Estado, jâ vai preparando a Bahia

para receber, em julho de 2o12,
a l'ediçâo do Salao do ChocoIate de Paris no Brasil. A iniciativa conta ainda com o apoio do
Governo da Bahia, Bahiatursa,
Secretaria de Desenvolvimento
e Integraçâo Regional, Secretaria de Agricultura, Irrigaçâo e
Reforma Agrâria, CAR, EBDA,
Instituto Federal de Educaçâo,
Ciência e Tecnologia, Banco do
Nordeste, Desembahia, Prefeitura Municipal de llhéus, Câmara
do Turismo da Costa do Cacau e
Sebrae.
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