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APRESENTAÇÃO
A 3 Reunião da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos

para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco - CIPE-São Francisco - realizou-se nos dias 15 e 16 de abril de
1993, nas cidades de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE). Inicialmente progra-
mado para discutir a questão da irrigação no vale do São Francisco, o
encontro também abordou, por força das circunstâncias, o tema dramá-
tico da seca, que, mais uma vez, assolava a região Nordeste.

No primeiro dia, em Juazeiro, após uma visita a projetos de
irrigação locais e debates com agricultores da região, a Comissão ouviu
os depoimentos do Dr. Leonides Alves, diretor da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE -, e do Dr. Geraldo Araújo,
diretor do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca - DNOCS -, que
representavam os dirigentes máximos dessas instituições. Foram abor-
dadas as providências que vinham sendo tomadas, bem como as
dificuldades encontradas pelos órgãos públicos, notadamente os fede-
rais, para o enfrentamento dos problemas advindos da seca. Em seguida,
teve início a fase de debates entre os presentes: parlamentares, Prefeitos,
Vereadores e colonos envolvidos nos projetos de irrigação.

No dia 16, em Petrolina, foram apresentadas duas palestras: a
primeira sobre o tema "O Potencial das Terras Irrigáveis no Vale do Rio
São Francisco", pelo Dr. João Nelly de Menezes Regis, representante da
Hydros Engenharia; e a segunda sobre o tema "A Irrigação Privada nos
Chapadões do Paracatu", pelo Dr. André Carlos Ferreira Xavier, represen-
tante da Fundação Rural Mineira, Colonização e Reforma Agrária -
RURALMINAS.

Tratam-se de contribuições imprescindíveis para a compreensão,
por parte dos membros da CIPE-São Francisco, de uma das questões
mais relevantes que existem sobre o aproveitamento do grande rio.
Juntamente com a geração de energia elétrica, a irrigação, responsável
pela produção de alimentos, é um dos usos mais nobres das águas do São
Francisco, o que caracteriza um conflito de usos, que precisa ser
equacionado de forma racional.

Ao deparar-se com a problemática da seca, a CIPE-São Francisco
assumiu um dos papéis mais significativos dos imaginados por seus
idealizadores: o de mediadora dos conflitos existentes e o de fórum de
discussões dos problemas socioeconômicos regionais.

Após a reunião de Juazeiro, a convite da diretoria da SUDENE, a
CIPE voltaria a se reunir, extraordinariamente, na sede daquela autarquia,
em Recife, com o objetivo precípuo de apresentar suas propostas ao
Programa de Ação Governamental para o Nordeste - PAG - Nordeste, que
seria implantado imediatamente pelo Governo Federal.

A iniciativa de se promover a reunião da Comissão às margens do
rio, conforme se depreende dos depoimentos, que serão publicados mais
adiante, foi bastante proveitosa. Os temas abordados, às vezes de
maneira emocionada, puderam ser debatidos e sentidos em sua plenitu-
de, o que permitiu aos representantes das Assembléias estaduais que
compõem a CIPE-São Francisco uma melhor compreensão de questões
que afligem o "velho Chico" e que demandam ações que garantam o seu
aproveitamento de forma sustentável.

Deputado Agostinho Patrús
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais	 7



V ETAPA — JUAZEIRO — Dia 15/4/93

1. PRONUNCIAMENTOS

1.1 Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, ex-Presidente
da CIPE - São Francisco

Excelentíssimo Senhor Deputado António lmbassahy, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado da Bahia; Excelentíssimo Senhor
Deputado Reinaldo Moura, Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado do Sergipe; Excelentíssimo Senhor Deputado José Ferraz, Presi-
dente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Dr. Mizael
Aguilar, Junior, Prefeito de Juazeiro; Dr. José Carlos Tanure, Presidente da
Câmara de Vereadores de Juazeiro; Senhor Coronel Nílton Danta, Coman-
dante do 3Q Batalhão de Polícia Militar do Estado da Bahia; Senhor
Deputado Pedro Alcântara, representante da Bahia; Dr. Aurílio Silva Souza,
Superintendente da Y Circunscrição Regional e Superintendência Regio-
nal da CODEVASF; Dr. Leonides Alves, Diretor de Planejamento Global da
SUDENE, representante do Senhor Superintendente, Dr. Cássio Cunha
Lima; Excelentíssimo Senhor Deputado Jailton França, membro da
Comissão da Seca, da Assembléia Legislativa da Bahia; demais autori-
dades, senhoras e senhores: chegamos ao final de nosso mandato na
Presidência da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o
Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco
na certeza de que, desde 21 de maio de 1992, data da sua instalação em
Minas Gerais, grandes e decisivos passos foram dados rumo a um
gerenciamento racional e moderno dos recursos hídricos oferecidos pelo
grande rio

A mais importante conquista foi o despertar de uma nova consci-
ência para se enfrentarem questões antigas que, além de ameaçarem
o equilíbrio ecologico do vale do São Francisco, mantêm as populações
ribeirinhas num estado de crônica penúria e subdesenvolvimento.

Sentimos, com satisfação, que a CIPE - São Francisco caminha
para a realização de um de seus objetivos básicos: a congregação de
esforços políticos e técnicos, visando ao desenvolvimento da bacia
hidrográfica do São Francisco. Esse esforço se materializa presentemen-
te, quando se constata o nível de envolvimento das Assembléias
Legislativas dos cinco Estados banhados pelo rio.

Já cumprido um terço de sua programação total podemos contabilizar
conquistas significativas, a exemplo da ativa participação da comissão,
por meio de propostas objetivas, na formulação do complexo normativo
para o gerenciamento de recursos hídricos, acolhidas pelo Deputado Fábio
Feldman, relator do Projeto de Lei n 2 2.249, em tramitação no Congresso
Nacional.

Entre as sugestões, devemos destacar a recomendação de se
instituir uma autoridade de bacia, como órgão executivo do CEEIVASF,
para implementar políticas objetivando o uso múltiplo dos recursos
hídricos e a recuperação e manutenção da qualidade das águas.

Esta última proposição, ao adotar a bacia hidrográfica como
unidade de planejamento e gerenciamento, coloca-nos ao lado dos países
do primeiro mundo no equacionamento da questão.

Ao passar a Presidência ao nosso sucessor, Deputado José Ferraz,
não podemos deixar de agradecer aos Presidentes das Assembleia,-	9



Legislativas dos Estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe, aos
membros daquelas Casas Legislativas, aos governos estaduais e aos
segmentos da sociedade que nos acompanharam nessa jornada Graças
à sua disposição para o dialogo e para o entendimento, conseguimos
caminhar bastante.

Manifestamos nosso especial reconhecimento ao Presidente do
CEEIVASF, Dr. José Teodomiro de Araujo, batalhador incansável pela
recuperação do "velho Chico.

Agora, na qualidade de membro efetivo deste egrégio colegiado,
queremos desejar aos novos Presidentes das Assembleias Legislativas
dos Estados-membros, que pelo regimento da CIPE passam a dirigi-Ia,
um mandato pleno de êxito e de reali:ações em prol da preservação do
rio da unidade nacional, do crescimento economico e social das popula-
ções de nossos Estados e do desenvolvimento do Brasil

Neste momento, é com satisfação que passamos a Presidência
desta Comissão ao ilustre Deputado José Ferraz, Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

1.2. Pronunciamento do Deputado Antônio lmbassahy, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado da Bahia

Excelentíssimos Senhores Deputados Romeu Queiroz e José
Ferraz, ex e atual Presidente da CIPE, demais autoridades que compõem
a mesa; deputados, vereadores, prefeitos, líderes, meus amigos de
Jua:eiro e da região.

Inicialmente, pedimos desculpas por atrasar, involuntariamente, o
inicio de nossos trabalhos, pois estivemos visitando alguns projetos de
irrigação, nas proximidades de Juazeiro. Entendemos que dessa maneira
poderiamos ter uma visão mais completa e sentida das questões são-
franciscanas, no que diz respeito à produção agricoía.

Na oportunidade, surgiu, inesperadamente, uma reunião com os
colonos, o que, ao lado de uma visita à estação experimental e de
observação do Projeto Maniçoba, nos tomou um tempo razoavel

Consideramos sabia a iniciativa dos membros da CIPE de transferir
essa reunião, que seria realizada em Salvador - com todos os seus
encantos e sua beleza - para Juazeiro. Assim, sentiremos com mais
pulsação os problemas que afligem o vale do São Francisco e daremos,
tambem, uma oportunidade real para que esta sociedade, que aqui vive
e pela qual nós vamos nos debater e abraçar causas tão importantes,
possa ser percebida dentro da sua inteireza, dentro da sua realidade.

Agradecemos aos companheiros que vieram de outros Estados,
e desde ja pedimos aos que tiveram algum transtorno com o transporte
até Juazeiro e Petrolina que relevem essa questão, porque aqui, Sim, está
realmente o coração dos problemas do São Francisco Na Bahia, nega-
velmente, porque, se esse rio banha cinco Estados da Federação,
praticamente 50% da sua bacia esta sob a influéncia de nosso Estado.

E neces sário tomar a questão do São Francisco como uma questão
de unidade de planejamento Não podemos afastar, de maneira nenhuma,
o entendimento de que o uso de suas aguas tem que ser maximizado,
sobretudo na questão da produção de alimentos.

Somos engenheiro cia Companhia Hidroeletrica do São Francisco -
CHESF, eternos, talvez, o ranço da geração de energia elétrica. Defendo,
e defenderei sempre, os aproveitamentos energeticos, mas, lamas

10	poderia deixar de perceber que a vocação natural desse rio é a produção



de alimentos. Uma coisa decorre da outra, pois se trata de um processo
interativo. Não se pode ter a irrigação sem a energia, mas não se pode ter,
também, uma irrigação, se não tivermos uma tarifa de água compatível
com os custos. Conseqüentemente, uma tarifa de energia mais barata
possibilitará empreender, aqui, uma agricultura capaz de combatera fome
da população do Nordeste, que atravessa um momento dramático, um
momento de seca. Uma das soluções poderia estar, precisamente, nesse
celeiro que é o São Francisco. Caso não houvesse uma política perversa,
amarga, que despreza os estímulos a uma agricultura moderna no Brasil.

Esse problema deve ser encarado de frente. Ainda hoje, na reunião
com os irrigantes, o tema principal da discussão foi a questão dos juros
bancários nos financiamentos rurais. São taxas incompatíveis com a
produção agrícola. Discutiu-se, ainda, o custo da água para irrigação no
vale do São Francisco, insuportável para a maioria dos produtores.

A CIPE procura, na verdade, levantar essas questões e buscar
soluções políticas saudáveis, que serão encaminhadas aos órgãos do
Poder Executivo, nos planos federal, estadual e municipal.

O Deputado Romeu Queiroz, que acaba de deixar o cargo de
Presidente da CIPE, lembrou que houve um avanço muito grande no que
diz respeito à legislação do uso da água. Hoje se procura uma política que
busque uma compatibilização adequada e responsável do uso da água,
não só da bacia do São Francisco, mas de todo o Brasil, dentro de uma
visão moderna, que vários paises da Europa adotam há muito tempo.

O Brasil abre este debate com esse grave conflito. O potencial
energético principal do São Francisco está localizado no terço inferior do
rio, enquanto o grande potencial hidroagrícola situa-se no seu terço médio.
Os conflitos entre o uso da agua para a geração de energia e para a
produção de alimentos decorrem em grande parte, dessa situação
peculiar. O setor eletrico, por ter sido o mais organizado ao longo dos anos,
leva uma vantagem com relação aos outros, como o de transporte
hidroviario, por exemplo. Mas tudo tem que ser visto no sentido de se
regularizar o rio. Desde a época do Presidente Eurico Gaspar Dutra, diz-se
que o problema principal do São Francisco é a sua regularização. Não se
concebe, portanto, a promoção de barramentos sem se considerar o uso
compatível da água.

Em recente seminário realizado na Bahia, esse assunto foi ampla-
mente debatido. Merecem destaque algumas de suas conclusões, como
a abordagem dada à questão do São Francisco, que tem que ser vista
como uma questão nacional, e não como um problema de ordem regional.

Hoje, novamente, vivemos um quadro de seca. O Governo Federal,
numa ação corretiva, que não soluciona nenhum problema de forma
permanente, dispõe de 180 milhões de dólares para serem aplicados em
todo o Nordeste e parte de Minas Gerais. Tais recursos serão suficientes
apenas para mitigar a fome do nordestino flagelado, pois não é possível
com meio salário mínimo por família, numa enorme população carente,
solucionar o problema da seca do Nordeste brasileiro.

Não será, por aí, a solução. São necessarias ações preventivas,
que possam trazer uma preservação adequada das águas, que existem
em quantidade suficiente no Nordeste brasileiro. E, nesse sentido, jamais
se conduziu uma política séria, efetiva.

A garantia da vazão do São Francisco precisa ser dada, também,
para o fornecimento de energia elétrica. Não se promove o desenvolvi-
mento de uma região sem se ter assegurado o fornecimento de energia
elétrica.

Outra conclusão importante relaciona-se com os projetos existen-	1 1



tes com vistas ao desvio da água do São Francisco para abastecer outras
bacias. Segundo os levantamentos existentes, não se trata de uma
proposta razoável. Na verdade, a água do São Francisco, se mantidas as
condições atuais de uso, não cera suficiente para atender a todas as
demandas ao longo dos próximos anos.

O Presidente da CHESF, a quem teremos oportunidade de receber
na reunião de amanhã, deverá abordar essa questão. Segundo nos
consta, existea possibilidade de transferencia de energia de outras bacias
para o sistema CHESF, deixando mais água do São Francisco disponível
para a produção de alimentos.

Devemos, também, ter consciência de que um pais em desenvol-
vimento, como o Brasil, terá sempre pela frente o fato de as necessidades
serem sempre superiores à sua capacidade financeira de realização, caso
os recursos não sejam utilizados racionalmente.

Então, não podemos nos perder com a realização de obras
intermináveis, e, sim, procurar localizar aquelas que começam e termi-
nam, e que possam produzir. Temos o exemplo de várias barragens
subaproveitadas, que praticamente foram colocadas no Nordeste, e que
não apresentam nenhum resultado pratico

Isso tem que acabar. E necessário a implementação de uma
política nova, de uma filosofia de trabalho em que a obra comece e
termine. E que seja executada pelo preço real, porque, quando o preço e
maior, quem paga somos nos, seja através da tarifa de água que, muitas-
vezes, inviabiliza os projetos de irrigação no São Francisco, seja através
dos tributos

O brasileiro não merece pagar mais impostos, quando o Governo
Federal não demonstra nenhuma disposição em diminuir seus gastos,
quer na máquina administrativa, quer na sua burocracia.

Por fim, quero dizer que os temas selecionados para esta reunião
- irrigação e seca -. nos trazem uma grande expectativa e geram um
compromisso enorme para a CIPE

A irrigação, porque essa ê a vocação natural do São Francisco, e
o caminho para a redenção desse vale fértil e rico que Deus nos deu. Deus
nos deu a agua, a gente boa que sabe trabalhar e o sol. Agora, por que não
conseguimos, nem os governos conseguem, viabilizar projetos que
possam fazer com que essa agua seja usada racionalmente e não acabe
sendo jogada no oceano, sem o devido aproveitamento'

A outra questão e a da seca, que devemos encarar dentro do critério
de realidade. Os 180 milhões de dólares que o Governo Federal nos
oferece vão desaparecer rapidamente. E, mais adiante, será cobrado:
onde esta esse dinheiro ? Eu diria a vocês que, desse dinheiro, cerca de
80% destinam-se ao pagamento de frentes de trabalho. A rigor, a
população, numa situação dramatica, precisa desse dinheiro para com-
prar alimentos, quando os encontra para comprar. Se temos que ter essa
visão, não podemos perder, contudo, a perspectiva de que esse dinheiro
deveria ser utilizado em ações preventivas e definitivas.

Os outros 209,0'  desses recursos serão destinados à aquisição de
implementos agrícolas. Ora, se a solução para os problemas do São
Francisco e de outras regiões do Nordeste se encontra no aproveitamento
do lençol subterrâneo, com a abertura de poços tubulares, não se pode
esperar, jamais, que estes sejam abertos com enxadas, enxadetas e
carrinhos de mão.

Esperamos que o Governo Federal, que, nesse momento dramáti-
co da seca, da uma demonstração de preocupação com o Nordeste

12	brasileiro, não se perca nessa assistência e não a entenda como uma



missão encerrada. A partir daí, é necessário que se tenha um projeto de
ação preventiva, de abertura de poços e de aproveitamento dos tantos
barramentos que foram feitos e que, lamentavelmente, estão aí, sem
nenhuma solução de produção de alimentos.

Muito obrigado, Senhor Presidente, pela oportunidade que nos foi
oferecida.

1.3. Pronunciamento do Dr. Mizael Aguilar Júnior, Prefeito de
Juazeiro

Senhor Presidente da CIPE, Deputado José Ferraz, em nome de
quem eu reverencio os demais presentes à mesa, Deputados, autorida-
des, minhas senhoras, meus senhores, juazeirenses que, como eu, têm
uma grande expectativa no que vai acontecer no decorrer dos trabalhos
desta comissão de parlamentares

Ao falar sobre o rio São Francisco, acreditamos que o esteio e o
começo dessa conversa devam ser o bipolo de Juazeiro e Petrolina. Aqui,
verificam-se todos os conflitos que podem ocorrer numa bacia. Nós
utilizamos o São Francisco para a geração de energia, com a barragem de
Sobradinho; utilizamos o São Francisco no consumo doméstico e indus-
trial; utilizamos o São Francisco para a pesca, e utilizamos o São Francisco
com o seu maior potencial, que é a irrigação.

E fazemos tudo isso tecnicamente. Mas não sabemos até quando
esse aproveitamento, desenvolvido de forma tecnica, tem preservado os
valores e respeitado os ecossistemas da região.

Por isso, acreditamos ser de extrema responsabilidade a participa-
ção e o projeto da CIPE na estruturação e na discussão desses problemas.

Na visita de hoje aos projetos de irrigação, presenciamos as
dificuldades que os colonos vêm enfrentando, em função da alta
escorchante dos juros e da política econômica desastrosa em prática no
Brasil. Associada a tudo isso, temos a insensibilidade de alguns dirigentes
de órgãos públicos, que deveriam ter mais responsabilidade para com a
Nação e ter maior compromisso com o cargo que ocupam.

Referimo-nos ao fato, com o qual não concordamos, de a SUDENE
ter deixado de ser um órgão de desenvolvimento regional para se
transformar em um órgão de repasse de verbas.

A situação vivida pela população de Juazeiro é calamitosa. Temos
mais de 27 mil pessoas morando à beira do "rio da integração nacional"
e foram destinados apenas 1 .700 arregimentos para as frentes de serviço,
os quais receberão meio salário mínimo para seu sustento. Não sabemos
como, diante da insensibilidade do Governo Federal, repartir, de forma
equânime, esses recursos tão escassos.

Esse rio atrai muita gente, mas não temos visto, há tempos,
investimentos de qualquer natureza, como ocorria aqui no passado,
quando foram implantados esses projetos. Hoje, quase todos, à exceção
de algumas empresas e um número reduzido de colonos, estão próximos
da insolvência. Isso ocorre em virtude da ausência de uma política que
permita o acesso dos produtores a uma tecnologia que garanta níveis de
produtividade capazes de fazer frente às taxas de juros e ao custo
financeiro da produção.

Mas nos temos uma certeza, Senhor Presidente: é de que a
irrigação é o futuro de Juazeiro e dessa região. Seja daqui a dois anos, seja
daqui a dez anos, seja daqui a vinte anos, o desenvolvimento proporcio-
nado pela irrigação será irreversível.	 13



E reconhecemos, também, a necessidade de observarmos a lei do
solo, para preservarmos esse rio que tanto benefício traz a essa comuni-
dade por onde ele passa, nesses mais de mil quilômetros, desde Minas
Gerais ate o oceano Atlântico.

E. realmente, de uma responsabilidade e de uma complexidade
muito grande o estudo do desenvolvimento sustentado de uma bacia da
magnitude da do São Francisco, principalmente diante dos problemas que
tem, peculiares à região que atravessa e ao Estado em que aquele rio
funciona realmente como rio de unidade e integração.

Searn bem-vindos todos, e muito obrigado por estarem aqui,
participando conosco nesse estudo, nessa reunião de trabalho.
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2. DEPOIMENTOS

2.1. Dr. Leonides Alves, Diretor de Planejamento Global da
SUDENE, representando o Superintendente, Dr. Cássio
Cunha Lima

Deputado José Ferraz, Dignissimo Presidente da CIPE, Deputado
Antônio lmbassahy, Doutor Mizael Aguilar Júnior, nosso anfitrião, demais
autoridades, senhoras e senhores.

E muito difícil, para um substituto, abordar um tema tão relevante
se nós considerarmos que, normalmente, a expectativa da presença é do
titular, e o adjunto ou substituto é entendido como alguém que talvez não
esteja devidamente preparado para trabalhar na abordagem e no encami-
nhamento de problemas da maior relevância para a Bahia, Pernambuco
e os demais Estados do Nordeste.

O Superintendente Cássio Cunha Lima recebeu o convite do Doutor
lmbassahy em um oficio datado do dia 31 de março. Há mais de dois
meses havia agendado com o Governador de Minas uma visita àquele
Estado para uma reunião com 50 Prefeitos da AMAMS -Associação dos
Municipios da Area Mineira da SUDENE, que se realiza também neste
momento, já que aquela área faz parte do Nordeste.

Entretanto, designou-nos para representá-lo, como seu diretor de
planejamento global, com 33 anos de SUDENE, duas vezes superinten-
dente adjunto, duas vezes diretor de planejamento global e duas vezes
diretor internacional da autarquia. Temos acompanhado o superintendente
em todas as reuniões com o Presidente Itamar Franco. Concebemos o
programa de curto prazo e, por determinação presidencial, estamos
coordenando o programa chamado definitivo, que o Executivo pretende
mandar ao Congresso, dentro de 60 dias

Gente, nos não precisamos de estudo, de projeto, de quem ensine
a nós, do Nordeste, quais as soluções do Nordeste. Essas soluções são
conhecidas, extremamente conhecidas. O problema é de outra ordem.
Seria enfadonho se viéssemos aqui dar estatí stica-- de pobreza, de
miséria. Ela está aqui, do lado de fora deste edificio Quando entrávamos,
nos deparamos com as pessoas pedindo emprego, pedindo a frente de
produção, que ainda não foi instalada. Está ai. Não precisa dar numeros.

Agora, quem deve analisar e assumir uma responsabilidade não
somos nos, da SUDENE, apenas. São principalmente os Senhores
Deputados da mesa, os senhores políticos presentes, os sindicatos, as-
associações, os clubes de bairro, as entidades de classe. A força do
Nordeste está em todos nos, juntos.

Os outros fazem o que querem conosco porque nos não tivemos
condições, até hoje, de impor as soluções que interessam ao Nordeste.
Nos continuamos pedindo. O Nordeste continua implorando, coma mão
estendida. A SUDENE, tão criticada, é alvo no qual é fácil bater. Ajudar é
difícil. Somar nem sempre é fácil.

A SUDENE não poderia deixar de estar presente aqui, pois enten-
demos que os políticos é que são os verdadeiros responsáveis pelo
processo decisorio nacional e estadual. Eles são eleitos para encaminhar
as decisões que interessam ao Nordeste. Esta é a função do Deputado,
do Prefeito, etc. Entretanto, todos têm que colaborar.

Há pouco tempo, como é do conhecimento de todos, os trabalha-
dores, angustiados, desesperados, com fome e sede, sem nada CIUC
viesse ao seu encontro, a barriga vazia, invadiram a SUDENE e mantive-
ram como reféns o superintendente e alguns diretores. Após algumas	15



horas lá, conversando, discutindo, finalmente conseguimos uma audién-
cia com o Presidente da Republica.

Para surpresa de todos, o Presidente Itamar Franco passou, de
3h 1 5min às 7horas da noite, ouvindo todos os que queriam falar. Estavam
presentes os Presidentes da Câmara e do Senado, lideres do Governo na
Câmara e no Senado, deputados, entre outros.

Ao final, o Presidente quis saber a proposta do grupo e ninguém foi
capaz de dar-lhe a mensagem-síntese, numa demonstração de falta de
união.

Após nova reunião, chegou-se ao programa de ação imediata. O
número de 1 milhão e 200 mil familias a serem beneficiadas foi obtido, a
partir de dados da SUDENE, por sugestão do Governador do Ceara, Dr Ciro
Gomes.

Os trabalhadores, representados pela CONTAG, propuseram um
salario mínimo para cada família. Diante da argumentação de que o
Tesouro não disporia dos recursos para atender a essa solicitação,
concluiu-se que seria melhor aceitar meio salario minimo do que nada.

Mas, para se trabalhar são necessarios cimento, pas, picaretas.
Evidentemente, isso não é para fazer barragem Com a experiência de 33
anos de SUDENE, jamais participariamos de uma reunião pensando que
com pá e picareta resolveríamos o problema do Nordeste.

Mas acontece o seguinte: o Nordeste - vejam como é duro o que
vamos dizer —co será prioritário e so preocupara as autoridades centrais,
quando ele se transformar em um barril de polvora e puser em risco a
estabilidade das elites que estão no poder So nessa hora, então, virá o
dinheiro.

Voltamos ao Presidente no dia seguinte Ele nos ouviu apresentar
a proposta à qual seriam necessários 4 trilhões e 700 bilhões para sua
implementação. Virou-se para o Ministro da Fazenda e disse: "E para
fazer. O Ministro tremeu nas bases. 'Quatro trilhões?" "E para fazer."

Dessa forma surgiu esse programa e nos deparamos com outro
problema: como dividir 4 trilhões e 700 bilhões entre dez irmãos, dez
Estados da Federação? Porque, para a SUDENE, meu caro Presidente da
CIPE, quando se fala em Nordeste, está Minas Gerais lá. Norte de Minas,
para nos, é parte integrante do territorio do Nordeste. Em torno de 50
municípios. Quais seriam, então, os critérios para a divisão População?
Acumulação da água ? Situação económica dos Estados? Isto porque
existem Estados do Nordeste que se encontram em situação de miséria
mesmo, outros estão um pouco melhor.

Para essa definição de critérios, solicitou-se a saída de todos,
permanecendo apenas os Governadores, que discutiram como seria essa
divisão. No fim, chegaram a um consenso.

Assim, torna-se claro que não foi possível atender a todas às
necessidades dos Estados. E necessaria uma ação solidaria dos gover-
nos federal, estadual e municipal E isso ja esta havendo, os Estados já
estão investindo recursos proprios. O Governador António Carlos Maga-
lhães se antecipou, ja estava atendendo, bem como alguns municipios.

Estamos seguros que o Prefeito Mizael tambem ja estava,
desesperadamente, porque ele está perto do povo. O povo cobra na rua:
"Mizael, votei em você, estou com fome." O que ele vai fazer? Tem que
dar comida. E o Prefeito quem cofre o primeiro impacto.

Percebe-se que o Presidente Itamar Franco, numa demonstração
de uma sensibilidade impressionante, quando os trabalhadores pressio-
naram, argumentando que não podia se dar apenas o peixe, mas tambem

16	o anzol, manifestou seu desejo de que fosse criado um plano definitivo de



combate à seca.
Então, esse programa foi montado e as cotas dos Estados estão

sendo definidas. O Estado da Bahia recebeu ontem a primeira parcela, de
234 bilhões, E pouco, pouquíssimo, mas, pelo menos, chegou. Porque
fala-se muito e o dinheiro não chega.

O mecanismo adotado, diferente dos anteriores, foi o que os
trabalhadores propuseram ao governo. Deverá ser criada uma comissão
municipal, composta pelo prefeito, pelo padre, pelo promotor, pelo
Exército, onde houver, pelo sindicato, etc. Essa comissão será responsá-
vel pela seleção de quem vai se inscrever. Também fará a folha de
pagamento, que será enviada para o Banco do Brasil, ou banco estadual,
para efetuar o pagamento, de quinze em quinze dias. Então, pagamento
direto: banco - frente de trabalho.

Outros critérios para inscrição foram definidos em reuniões com os
trabalhadores, por meio de seus sindicatos, lá na SUDENE: para uma
família de até cinco pessoas, inscreve-se um; de seis a dez, inscrevem-
se dois; acima de dez, mais um, totalizando três inscritos. Por exemplo,
até as questões dos aposentados e de arrimos de família foram levanta-
das.

Porque mais do que um programa de obras, como disse um dos
companheiros aqui, com muita propriedade, trata-se de um programa para
matar fome e sede. Daí por que quase 80% dos recursos serão destinados
ao trabalhador. Foram os trabalhadores que exigiram isso, e não o
governo. Os trabalhadores não queriam que nós fizéssemos obras,
entregando o dinheiro para as empreiteiras, como costuma acontecer. O
governo, em um primeiro momento, está preocupado é com a fome e a
sede do povo.

Mas o próprio Presidente preocupa-se com a outra parte: obras
permanentes. E quais são essas obras permanentes? Não soa SUDENE
sabe quais são. O Estado da Bahia, por exemplo, dispõe de técnicos de
altíssimo nivel. Até os do Piaui, rapaz E eu digo do Piaui, porque sou de
lá.

Temos uma série de 70 anos estudada, que diz o seguinte: toda vez
que ameaça seca, 650 municípios entram em pânico, num total de 3
milhões de pessoas. As soluções, não há outras, vão ser: açudes,
barragens, adutoras, poços amazonas, naquele sistema de cava abaixo
do lençol freático, bota alvenaria, quer dizer, barragem de perenização,
cisternas, etc.

E necessário, também, aproveitar os açudes que estão aí. A
SUDENE elaborou o Programa de Fortalecimento dos Recursos Hídricos
do Nordeste. Nós temos as obras a serem feitas, como barragens, poços,
aguadas, poços amazonas, para cada município. O Programa está
concluído há seis meses, mas está engavetado, porque não há força
política para colocá-lo em prática.

Quando surgiu o cólera, a SUDENE conseguiu fazer um programa
de saneamento austero, serio. Entretanto, não foi dada seqüência aos
trabalhos. Não houve união da bancada política, das lideranças regionais
e do povo do Nordeste para exigir soluções para a região.

Nos estamos trabalhando isoladamente. E por isso que a CIPE é
importante, Presidente Ferraz. Estamos seguros que o encaminhamento
do problema regional para a seca, para a irrigação, é político. E se nos nos
unirmos em torno de alguns objetivos comuns, eles certamente serão
alcançados.

Por exemplo: por que a CIPE, esta Comissão, sabiamente esco-
lheu irrigação e seca Porque são as alternativas Claro que irrigação nao	17



é alternativa para todo lugar O vale do São Francisco mesmo, com seus
640 mil quilômetros quadrados, é cortado por um rio com curso de 2.700
quilómetros, semelhante ao rio Parnaíba, com 1.800 quilómetros, que se
encontra abandonado completamente. Não há aglutinação em torno do
tema

Nos batemos sempre sobre o despertar para uma convergência em
todo o Nordeste Entretanto, como o nível de desorganização da gente é
tão grande, so obtemos algum dinheiro quando a tensão social e muito
grande.

A SUDENE se preocupou com o problema. Paga meio salário
minimo a cada trabalhador Os Prefeitos das cidades onde já começou o
programa estão preocupados: "Meio salário minimo" Mas, quando
chega no comercio meio salario minimo, meio salário minimo, meio
salário mínimo, sobe o preço do desalento, pois passa a não ter alimento
para o pessoal comprar.

Para evitar esse problema, tínhamos trabalhado com a CONAB, no
sentido de se colocarem estoques em determinadas regiões estratégicas.
Mas os estoques lambem ainda não vieram. As articulações para trazè-
los ainda continuam em andamento.

Mesmo vindo o inverno - a gente espera que venha - não teremos
acumulação de água, porque há três anos o inverno e altamente deficien-
te, ficando entre 40 e 20% da precipitação esperada. O companheiro do
DNOCS deve mostrar como os reservatorios baixaram

E tudo indica que, a partir de novembro, vamos ter que voltar -
mesmo chovendo - a ter carros-pipas em grande numero de municípios
do Nordeste, já que a previsão é que a regularização se dê so no ano
seguinte

O Presidente, entretanto, determinou que apresentássemos um
plano em 60 dias, que agora são 45. Vai-se fazer uma coisa que o Nordeste
quer ha 20 anos e não conseguiu. Porque a SUDENE soera forte, Senhores
Deputados, quando tínhamos planos diretores aprovados pelo Congresso
Nacional. Com o regime autocratico, acabaram-se os planos.

Com isso a SUDENE ficou frágil, como o DNOCS, a CODEVASF,
e os órgãos federais, de modo geral. Sem  aprovação do orçamento, ate
mesmo as despesas de custeio, como água, luz e telefone, deixam de ser
pagas.

Portanto, em 45 dias vamos levar um plano para o Presidente, com
três objetivos. A linha central é o combate à pobreza e à miséria. A
segunda linha - a programação vem sendo feita em conjunto com a
sociedade civil, as organizações não-governamentais e os governos
federal, estadual e municipal - propõe uma serie de modificações nos
instrumentos financeiros existentes, como o FINOR, oFNE, o PROTERRA,
bem como a criação de outros. Como se vê o problema do Nordeste ode
decisão. Não de decisão politica, mas de decisão social. E de sociedade
organizada, que exija o cumprimento dos seus direitos.

O Sindicato dos Metalurgicos de São Paulo consegue aumento do
jeito que quer, porque é forte. Daí, uma das linhas básicas que estamos
desenvolvimento é estimular o sindicato. Não devemos ter medo de
sindicato, de trabalhador organizado. Aquelas pessoas que estão ali fora
não têm nada contra ninguém. Eles estão é precisando mesmo.

Finalizando, deixamos a mensagem que o problema do Nordeste
nàoé tOcnico. O vale do São Francisco tem um plano chamado PLANVASF,
elaborado para um horizonte de 12 anos, com uma previsão de investi-
monto de 13 bilhões de dõlares ate o ano 2000. Esses documentos estão

18	todos publicados. Foram feitos pela SUDENE e pela CODEVASF, que e a



principal instituição que pode transformar essa região. Não é a SUDENE,
é a CODEVASF. A SUDENE pode até ajudar. Feito com a ajuda da OEA,
esse plano está pronto.

ACIPE —e estamos seguros disso—deve examinar até onde alguns
daqueles instrumentos propostos podem ser postos em prática pelas
assembléias estaduais.

Deixamos a certeza para os senhores que o plano de obras
definitivo de combate à pobreza e de transformação do semi-árido vai
chegar ao Congresso nos próximos 60 dias. Aí, nós estamos seguros de
que vamos contar com a CIPE e com as lideranças regionais para que o
documento seja aprovado e o Nordeste não fique obrigado a ver esse
quadro que está aí fora, e em várias regiões do Nordeste. E o Nordeste
deixara de ter a pecha permanente de aplicar mal os recursos públicos.
Achamos que não os aplica. Acontece que o nordestino tem uma tolice
das grandes: se ele recebe 2 bilhões que vem de algum lugar, bota na
manchete do jornal. Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina recebem
um trilhão e boca calada.

2.2. Depoimento do Dr. Geraldo Araújo, Diretor-Adjunto do
DNOCS, representando o Diretor-Geral, Dr. Luís Marques

Senhor Presidente, senhores membros da mesa, Senhores Depu-
tados, Senhores Prefeitos, meus colegas da CODEVASF, do DNOCS, de
outros órgãos públicos, demais presentes. Estou representando o Diretor-
Geral, Doutor Luis Marques, que não põde estar aqui devido a um
compromisso assumido anteriormente.

Como filho de Petrolina, sinto-me honrado em participar de um
debate tão importante, com autoridades que, alem de terem a obrigação,
têm o interesse de discutir as questões da região, do São Francisco e do
Nordeste como um todo.

O enfoque de nossa palestra deveria ser os Estados banhados pelo
rio São Francisco. Entretanto, faremos algumas considerações sobre a
situação nos outros Estados, que são mais pobres, inclusive, do que a
Bahia, Minas Gerais e Pernambuco, mesmo com algumas dificuldades.

As notícias sobre o clima não são boas, segundo o centro de
meteorologia e de climatologia do Ceará. De uma semana para cá, os
técnicos, que estavam tendo muito cuidado em dizer que não ia chover,
informaram que não deve haver mais chuvas, pelo menos num índice que
seja significativo para o Nordeste.

E uma péssima noticia. E ninguém quer ser portador de uma notícia
ruim. Mas a verdade é que não há informação que dê esperança de que
haja, até o fim do mês de abril ou começo de maio, alguma precipitação
significativa no Nordeste brasileiro.

O DNOCS faz um gerenciamento do volume dos açudes públicos,
por meio de um controle mensal. Por exemplo, no Ceará, os açudes, hoje,
estão com 31 % do seu volume armazenado, em média. Ora, o Ceará está
no ciclo final das chuvas e as perspectivas não são boas.

O volume de acumulação em Oros - que, embora não seja, é
conhecido como o maior açude do Nordeste - é da ordem de 2 bilhões e
100 milhões de metros cubicos, mas está hoje com 814 milhões de
metros cúbicos. Quer dizer, ele tem 38,79% de seu volume armazenado.

De maneira geral, a situação é a seguinte: temos a maioria dos
açudes com 20 a 25% de sua acumulação, no fim de uma estação de
chuva; outra metade com 30 a 35%, e não temos, praticamente nenhum,	19



com mais de 50%. Isso, decorridos três anos de chuvas insuficientes e
de precipitação abaixo da reposição da evaporação que acontece anual-
mente

O problema é bastante sério. Os animais começam a não ter
condições de vida, porque não têm água e nem pasto.

ASUDENE, através do Dr. Leonides Alves, colocou aqui o problema
mais importante, que é o problema político. A questão de se terminar as
obras iniciadas, como forma de enfrentar a realidade da seca.

As pessoas acham que 4 trilhões de cruzeiros e muito dinheiro.
lguns jornalistas dos Estados do Sul do Pais acham que 4 ou 5 trilhões

e dinheiro demais para o Nordeste. Quando não é.
O DNOCS, em 83 anos de existência, recebeu, em dados atualizados,

o equivalente a 5 bilhões e 400 milhões de dólares, aproximadamente. Ai
estão incluídos os gastos com pessoal, investimentos, saude, etc.

Para efeito de comparação, a ponte Rio-N iteroi custou 15 bilhões de
dolares. Itaipu custou quase 20 bilhões de dólares. Corno e que você dá
um tratamento a urna região de 32 milhões de pessoas, em nove Estados,
com carências de toda ordem, aplicando simplesmente 5 bilhões e 400
milhões de dólares ao longo de todo esse tempo?

O DNOCS, hoje, esta ligado ao Ministério da Integração Regional.
A sua atuação concentra-se em trés linhas basicas. A primeira é voltada
para a irrigação, através de projetos públicos. Existem 27 projetos
publicos, implantados nos ultimos 10 ou 20 anos. Recentemente, passa-
mos a contar com a presença de empresas privadas nesses projetos. Isto
é, o DNOCS oferece a infra-estrutura para as empresas atuarem. Como
a CODEVASF, ternos pequenos e médios empresarios.

Outra linha ea perfuracãodeaçudes públicos. Existernde 200a300
açudes publicos construidos, ao longo desse periodo, com agua armaze-
nada que, normalmente, são utilizados para a piscicultura, ou para
pequenos projetos de irrigação de vazante, tanto a montante como a
jusante.

Todas essas obras demoraram a ser feitas e temos outras em
andamento. A barragem de Serrinha, em Pernambuco, e uma obra
importante, num rio importante para o Estado, pois encontra-se na zona
mais seca. Sua construção iniciou-se há 10 anos, e não se conclui. O
dinheiro que vem no orçamento é sempre insuficiente para sua conclusão.

Outros exemplos são os projetos Moxoto, em Pernambuco, e
Brurnado, na Bahia. Ambos têm lá seus dez anos e não são concluídos,
São projetos de cinco mil hectares e só têm dois ou três mil implantados.

A situação se repete no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Piauí, e,
como aqui se falou, no Gurguéia, que foi um dos primeiros vales
estudados pela SUDENE. Foi feito o projeto-piloto e não foi dada a
seqüência necessária.

Portanto, não ha continuidade na liberação dos recursos. Criam-se
obras novas - e ai esta a responsabilidade dos políticos -, sem se alocar
o dinheiro para terminar as obras antigas. Vai-se iniciar a construção de
uma grande barragem em Pernambuco, chamado Jucazinho, para abas-
tecer a cidade de Caruaru, que necessita da obra, sem duvida, antes de
terminar o projeto Serrinha.

Entendemos que essa incoerência, essa falta de planejamento
regional e global, deve-se à falta de decisão do Congresso Nacional. É
preciso terminar o que ja foi começado.

Outro problema é a descontinuidade na liberação dos recursos
orçamentários, aliada ao fato de o orçamento não ser reajustável. Num
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representa de 25 a 30% do valor inicial.
O orçamento do DNOCS foi elaborado em abril do ano passado,

assim como o de todos os órgãos federais, como a CODEVASF, INCRA,
a Saúde, etc. Foi calculado para o mês de janeiro. Como não foi aprovado
ainda, só se vai poder contar com os recursos em maio. Adefasagem sera
muito grande.

O DNOCS tem recebido muita reclamação sobre o porquê de não
fazer o combate à seca, à miséria, e não dar assistência técnica aos
produtores. Não faz porque não dispõe dos recursos necessários.

A piscicultura, por exemplo, pode ser desenvolvida na maioria dos-
nossos açudes. E uma atividade barata e fácil de fazer. Pode-se produzir
a larva, o alevino ou vender o peixe.

Entretanto, passam-se, às vezes, até três meses sem dinheiro
para se comprar a ração dos peixes. Não se pode ter produtividade
significativa nessas condições.

A suplementacão orçamentária somente foi aprovada no ultimo dia
do ano. Com isso, os peixes passaram três meses sem comer e a
produtividade tornou-se muito baixa.

Nos governos anteriores havia uma liberação trimestral dos recur-
sos, quando era possível estabelecer alguma programação. Atualmente,
a liberação não segue nenhum critério racional.

Nessas condições, foram produzidos nos nossos açudes, no ano
passado, 18 milhões de alevinos, 15 mil toneladas de pescado e 10
milhões de pós-larvas de camarão. A demanda é de 70 milhões de
alevinos para povoar todos os açudes do Nordeste, deixando-os em
condições de operar normalmente. A piscicultura, sim, é um dos cami-
nhos viáveis para enfrentaras dificuldades da seca, da fome e da miséria.

Torna-se evidente, hoje, que o modelo essencialmente publico dos
projetos de irrigação, como os concebidos a partir de 1964, 65, não tem
satisfeito a expectativa. A irrigação não pode ser considerada como uma
ação social. Ela deve ser considerada uma atividade económica, pois não
se pode fazer caridade com 8 ou 10 mil dólares por hectare. Seria preferível
distribuir feijão e arroz, gratuitamente.

O que o DNOCS vem fazendo, a exemplo da CODEVASF, é destinar
50% dos projetos para colonos e 50% para empresários. O modelo com
colonos, apesar de existirem algumas cooperativas como exceção,
tornou-se, especialmente nos grandes projetos, um negócio inviável.
Devido às dificuldades para custear a produção, a maioria fica inadimplente
junto aos bancos, e termina vendendo seu lote.

É necessário oferecer uma melhor assistência técnica a esses
produtores, bem como crédito rural com subsídios. Os juros atuais, o
colono não consegue paga-los, exceto aqueles que plantam uva ou
manga, que são mais rentáveis

O DNOCS vem procurando uma maior integração com os munici-
pios e com os Estados. Estamos conscientes de que o Governo Federal
deve diminuir o tamanho de suas ações. Se o projeto é de pequeno ou
médio porte, e esta dentro de um unico município, havendo interesse do
município em assumir sua gestão, o DNOCS está pronto para fazer algum
tipo de convénio, com prazos de 5 a 10 anos, para que isso aconteça.

Nos projetos maiores, que abrangem dois ou mais municípios, se
o Estado tiver interesse em conduzir um projeto de irrigação, ou umaçude,
ou uma atividade assemelhada, estamos prontos para repassar essa
atribuição.

Estamos conscientes de que os 296 açudes sob nossa responsa
bilidade, principalmente depois de uma série de demissões e aposenta	21



donas, tornaram-se uma estrutura muito grande para conduzirmos sozi-
nhos.

A descentralização certamente é muito melhor do que a dependõn-
cia de Brasília, de Fortaleza ou de Recife. O prefeito esta mais proximo dos
problemas, tem mais condições de dialogar com a cooperativa, com o
colono, e decidir qual a coisa certa a fazer, O DNOCS encontra-se aberto
a quaisquer dessas alternativas.

Muito obrigado a todos.
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3. DEBATES

Sr. Olímpio Cardoso Filho, Prefeito de Uauá - Senhores
componentes da mesa, demais deputados aqui presentes, caros compa-
nheiros prefeitos, prefeitas, vereadores, lideranças, minhas senhoras,
meus senhores. Inicialmente, gostaria de dizer que, apesar de concordar
com o companheiro e colega Mizael quanto ao não comparecimento do
Superintendente da SUDENE e do Diretor do DNOCS, a ausência não foi
muito significativa, porque eles foram muito bem representados.

Entretanto, mesmo que estivessem aqui, nós iríamos ouvir, natu-
ralmente, a mesma ladainha que ouvimos, especialmente a do nosso
colega, engenheiro da EMBASA, Geraldo Araújo. Ficamos muito tristes,
pois estamos vindo de um município pobre, sacrificado, sem condições
de resolver os problemas cruciantes dessa seca. Dizia há pouco o
Deputado Antônio Honorato, que cada seca é pior do que outra, e não me
lembro de ter uma seca geral em que você não tem a quem recorrer. Saí
de lá a uma hora, correndo para poder pegar essa reunião, a Prefeitura
cheia de gente pedindo água, pedindo alimento, pedindo trabalho, e vemos
que os orgãos aqui presentes choram até mais do que os pobres
trabalhadores, os pobres munícipes de nossa terra.

E aí, vem a pergunta para a mesa, ou para o Presidente da CIPE:
que solução vamos ter daqui? Realmente, nenhuma, porque, como muito
bem disse o Diretor Adjunto da SUDENE, o problema não é técnico. O
órgão que o Doutor Geraldo esta representando, no qual ia trabalhei, está
cheio de técnicos com um "know-how" enorme em matéria de seca, que
resolveriam esse problema se fosse entregue dinheiro a eles.

Faz até pena você entrar no DNOCS. Em dezembro, fiz um oficio
pedindo dados sobre o rio Vaza-barris, porque estamos tentando perenizá-
lo e, ate hoje, não obtivemos resposta porque o unicofuncionario que sabe
onde estão os dados não vai lá. E, realmente, ninguém faz nada porque
não tem nada para fazer, não tem recurso.

O que o Dr. Geraldo Araújo disse é verdade. Ao se chegar à
SUDENE, naquele prédio que daria para resolver o problema habitacional
de Uauá, realmente, ao se chegar lá, tem-se do.

E o que falta? Falta representação política no nosso Nordeste. E por
essa razão que, quando vêm 2 bilhões para o Nordeste, vai 1 trilhão para
os Estados do Sul.

Os prefeitos também estão inclusos nessa classe. Infelizmente,
reuni-los é difícil. Mas os deputados todos os dias estão reunidos. E tem-
se que exigir maior compromisso, porque todos sabemos que todo ano
tem seca e nenhuma providência é tomada. Não para o combate, mas
para a convivência com a seca.

Me entreguem dinheiro e, em três anos, deixa de andar um carro-
pipa em Uauá. Isso eu garanto a qualquer um. Eu desafio a qualquer um.
Não tem problema. Nós sabemos das soluções. Todos aqui, neste
auditório, que moram no Nordeste, sabem. Todos nós.

E as soluções não são iguais - eis um grave problema - para todos
os municipios. Cada município tem necessidades diferentes do outro. Por
essa razão, o prefeito deve ser ouvido quando da elaboração dos planos
de ação.

O Diretor da SUDENE diz que vai apresentar um plano dentro de 45
dias, o qual tem a participação do governo municipal. Gostaria de saber
como se dá essa participação.

Desejamos, realmente, participar desse plano. Gostaríamos de
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cada família que vai resolver o problema.
Essa ajuda tem que existir. São as soluções de emergência. Mas

são necessárias, também, as soluções definitivas, de curto prazo e que,
talvez, não estejam inclusas no plano Em lugar de mandar dinheiro para
a frente de serviço, que não tem retorno, o governo deveria assegurar
crédito subsidiado para os pequenos produtores, para que eles também
fossem fiscalizados pelo banco, pela Comissão.

Uma vez que o Governo Federal julga o povo incapaz de eleger um
prefeito e precisa eleger uma comissão para gerir os recursos, deve exigir
que a comissão e o povo fiscalizem a aplicação Esses recursos devem
ser distribuidos não so pelo Banco do Nordeste, mas, tambem, pelo
Banco do Brasil, e pelos bancos estaduais, com subsídios de até 50, 60
ou 70'o. E que eles sejam empregados so em mão-de-obra. Garanto que
os efeitos serão muito melhores, a produção será melhore havera retorno
para o governo

Outra providéncia que gostaria que fosse incluída na relação das
soluções a curto prazo, mas definitivas, relaciona-se com a implantação
de dessalinizadores.

Quando se instala um dessalinizador, pelo menos num povoado,
grande parte do problema de abastecimento de água potavel no município
é resolvida. E quando se pensa no preço desse equipamento, relativamen-
te caro, não se pensa no preço do carro-pipa, da construção da barragem,
de uma adutora, do tratamento da agua, etc. A água já sai tratada,
inclusive bacteriologicamente.

Os resultados dessa reunião devem ser levados a Brasilia, às
autoridades federais, pois não adianta ficarmos aqui discutindo. Acredito
que os aqui presentes, os senhores que fazem parte dessa mesa, que
sairam de seus Estados, de longa distância, de Minas, de Salvador, de
Alagoas, estão conscientes do problema e querem de fato resolvê-lo. Mas
não adianta querer, se não tem poder de decisão.

O que adianta somos nos, prefeitos, e os senhores deputados, nos
unirmos e dizermos: vamos resolver o problema e dar soluções definitivas
para a questão da seca. Muito obrigado.

Deputado José Ferraz - Esta Presidência informa aos presentes
que o Diretor da SUDENE, Dr, Leonides Alves, ira responder, ao final, a
todos os questiona mentos, pois alguns poderão ser semelhantes.

Antes de dar seqüència aos nossos trabalhos, gostaria de dizer ao
Dr. Olimpio Cardoso, que esta ê uma comissão parlamentar de estudos,
que está à busca de diretrizes, no sentido de oferecer sugestões que
possam minimizar os graves problemas do São Francisco Esperamos
que, ao final dos nossos trabalhos, possamos dar uma contribuição, não
so ao Governo Federal, mas a todos os governadores, que poderão nos
ajudar na solução desses problemas.

Deputado Cléuber Carneiro - Ouvimos, com atenção, o Diretor
da SUDENE, que com paciência e muito jeito, e ate com muita ternura, nos
falou sobre o orgão que representa-

Permitam-me levantar, à guisa de discussão, três pontos aqui
enfocados. No primeiro, gostaria de discordar do Dr, Leonides, quando
pretende debitar totalmente, absolutamente, ao poder politico os erros, as
deficiências e as agruras dos problemas do Nordeste.

Nos saimos, ha pouco, de uma ditadura dos técnicos. Urna ditadura
onde o poder político não tinha voz, nem vez, e tudo nesse País era ditado
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sentido, de que temos que dividir esse ônus e nos juntarmos, como ele
próprio proclamou, numa união global e total, para superarmos essas
deficiências, superarmos esses problemas nossos, que se arrastam e
que angustiam prefeitos, como esse que acabamos de ouvir.

Fui prefeito também, na minha cidade de Minas, Januaria, o maior
município do nosso Estado e o segundo do País, com área territorial quase
do tamanho do Estado de Sergipe. Sei o que é o sofrimento de um prefeito.

Então, acho que nós, que estamos vindo de uma ressaca da
ditadura dos técnicos, não podemos, de repente, esperar, num passe de
mágica, ou num milagre, que o poder político se imponha de vez e
definitivamente. Principalmente nós, do Nordeste, que perdemos o trem
da história há pouco, quando um dos nossos podia ter representado na
Presidência da República todas as ansiedades nossas, todas as esperan-
ças nossas, e foi a maior frustração que tivemos.

Podemos, ainda hoje, dizer que um baiano-mineiro que dirige a
República, Itamar Franco, não está recebendo sequer o respaldo que
deveria ter. Um Presidente que herdou a mais nefasta herança desse País,
que não se espere quatro meses para que ele se organize, sem que as
farpas partidas daqui do meu Nordeste o atinjam em Brasília, condenando-
o à tortura dos desacertos políticos, sendo ele incriminado de imobilismo
e de tudo aquilo, quando se devia louvar a honorabilidade de um homem
intocável na sua conduta.

Nós precisamos, nordestinos, nos arregimentar também, não só
para dar esse sentido, que o nosso Diretor da SUDENE proclamou aqui,
em bom-tom, em alto brado, de resistência, que tem que ser a nossa
marca; de audácia, que tem que ser o nosso ferro. Precisamos nos
preparar não só para conter a seca que nos agride e nos maltrata, mas
também para conter a própria consciência da nação que hoje, no Sul, já
traz, nas suas sociedades, repulsas ao homem nordestino. Hoje já se
começa, de anos atrás e agora renovado, o sentimento separatista de que
somos cidadãos de terceira classe, de que somos judeus errantes neste
Pais. De que somos os aproveitadores, os vigaristas; de que somos os
gigolôs da seca.

Acho que é pela palavra desse diretor, pela palavra terna dele,
brincalhona, jeitosa, mas inteligente, que se deve despertar, em cada um
de nos, nesse amargor do nosso sofrimento, mais que tudo, um sentimen-
to de união permanente, porque somos também coração e alma dessa
nação.

Gostaria de anotar para o ilustre diretor a conversa que tive com o
Superintendente da SUDENE, ontem à tarde, quando de sua visita à
Assembléia de Minas e, à noite, em jantar no Palácio do Governo, em Belo
Horizonte. Entregamos-lhe documentos nossos e pedidos que já havía-
mos feito anteriormente, no sentido de que sejam revistos os critérios do
semi-árido, porque entendemos que, se dentro desse quadro, que é igual
para todos, não tivermos um tratamento também igual, nos próprios
estamos nos retaliando.

Falamos, especificamente, do caso de Minas, onde existem 50
municípios no Poligono da Seca, na área mineira da SUDENE, e só nove
são semi-áridos. Num milagre que nós não entendemos, o Município de
Manga é semi-árido, mas Itacarambi, limítrofe e igual, não é. Na frente,
o outro e semi-árido. Não entendemos o guarda-chuva que a SUDENE
usou, abriu e fechou onde ela quis, pois a cada dia temos menos chuva,
cada dia temos mais sofrimento.

Acho que um item importante, nessa conversa de hoje desse
encontro, era pedir a esse homem, que, pela sua inteligência, pela sua	25



competência, e por todo o amor que ele faz agente crer que está na palavra
dele de piauienseforte, que ele defenda essa tese, que é o problema aqui,
da minha Bahia, tambem, que e o problema Ia do Maranhão, onde alguns
municipios são semi-áridos e outros não são semi-áridos. Acho que o
tratamento tem que ser igual para problemas iguais, para situações
semelhantes.

Quero cumprimentar o Presidente José Ferraz, que assume a
Presidência dessa CIPE, certo de que ele, homem do Jequitinhonha, uma
das regiões mais pobres do mundo, vai desenvolver, com sua presença,
coma sua inteligência e coma sua marca de barranqueiro doJequitinhonha,
um trabalho serio e produtivo.

E que possamos, com a ajuda dos atuais Presidentes das Assem-
bléias e de todos os presentes, levar as conclusões desta Comissão a
Brasília, ao Presidente Itamar Franco, baiano de Minas, mostrando-lhes
os indicadores, as sinalizações desse quadro que não pode permanecer,
porque já não temos mais Pedro II para vender jóias da Coroa para dar ao
Nordeste.

Sr. José Alves da Mota Sobrinho - Gostaria de perguntar ao
Senhor Diretor do DNOCS: o que fazer com os pequenos produtores?
Percebemos que existe uma campanha, e claro que com exceção, contra
esses agricultores. Por que os colonos são sempre responsabilizados
pelos seus atos, uma vez que sempre seguem a orientação dos técnicos?
Concordo plenamente com o deputado mineiro, quando ele diz que existe
uma ditadura, ou existia, nos poderes publico-- e eu concordo com ele. Os
colonos sempre obedeceram aos técnicos, seguindo a orientação técnica
deles. Então, por que os colonos são responsabilizados? Porque os
colonos são sempre os culpados?

Os colonos precisam obter sucesso em sua exploração. E isso,
tenho certeza, eles vão obter com a sua força, com seu trabalho, no dia
em que as pessoas dividirem com eles o seu conhecimento e a sua
capacidade, para que eles possam produzir.

A criação dos perimetros irrigados foi, e ainda ê, uma coisa muito
boa. Porem, quando o governo assentou os colonos, não pensou nas
conseqüências que isso podia lhes trazer.

Os colonos começaram a produzir, mas não foi feito o dreno nos
lotes, A primeira produção foi boa, a segunda, razoavel Depois veio a
salinização do solo, em virtude da falta de drenagem.

Em seguida, iniciou-se o plantio de cebola. Em 1989, tivemos uma
produção razoável e que até dava para saldar os débitos Aí, o governo
importou cebola e veio o baixo preço, inviabilizando o pagamento às
agências bancárias. Os colonos não puderam saldar seus débitos com a
correção monetária absurda, que deu ate 105%, no governo do hoje
Senador José Sarney. Com isso inviabilizou-se totalmente a produção dos
colonos

Muito obrigado

Deputado Geraldo Coelho - Gostaria, como anfitrião - eu que
sou aqui de Petrolina - de também cumprimentar a todos que aqui se
encontram.

Venho acompanhando, como membro da CIPE, o debate dos
problemas, os mais diversificados, que dizem respeito ao São Francisco.
Com muita propriedade, agora, o problema da seca e da irrigação.

Eu acompanhei, muito de perto, as palavras do meu amigo
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pelo conhecimento, pela competência, por tudo aquilo que ele tem
armazenado de problemas e de soluções. Realmente, vai sempre nos
faltando aquela força enorme para que as coisas aconteçam.

Não precisamos mais, de fato, de nenhum estudo, de nenhum
projeto. Precisamos, simplesmente, direcionar as ações, para que elas
aconteçam com a devida velocidade. Porque o que nós queremos, hoje,
é velocidade nas soluções.

Mas estou gostando dessa conversa aqui, porque vou me enrique-
cendo de conhecimentos. Gostei do depoimento sobre os dessa linizadores.
Quanta tecnologia que tem aí e que não está sendo usada.

Eu não sabia que a Bahia estava usando esse equipamento nas
aguadas. Tínhamos ali, em Petrolina, experiência de um aparato enorme
para produzir pouca coisa de água, através de um poço tubular. Mas estou
entendendo que você está abastecendo povoados. E eu vou buscar meios
de colocar esses dessalinizadores no interior de Petrolina e dos municípios
que represento. Quantos açudes de água salgada não são usados? E nós,
de braços cruzados, sabendo que a tecnologia está aí, à nossa disposição.

O Dr. Geraldo Araújo mencionou açudes que estão sendo utilizados
com piscicultura. Na reunião de amanhã, vou apresentar um trabalho mais
longo sobre o lago de Sobradinho, que chegou a produzir 25 mil toneladas
de peixe, pode produzir 45 mil, e hoje não produz 8 mil. Onde estamos nós?
Estão aí todas as pisciculturas da CODEVASF, do DNOCS, e nós
assistindo ao povo morrer de fome. Não podemos aceitar mais isso.

Já entreguei o primeiro pedido do açude de Entre Montes, que
pereniza o riacho do Brígida, juntamente com o açude de Chapéu, mal
operado pelo DNOCS. Os agricultores de Orocó perderam todos os
plantios de cebola e tomate porque foi mal operado lá em cima. Fecharam
as torneiras, o açude cheio, não chega água no tempo certo.

Foi sugerido que os açudes fossem entregues ãs prefeituras e ao
Estado. Proponho que sejam entregues à CODEVASF, que tem competên-
cia para operá-los. A resposta precisa ser urgente. Não vou esperar um
mês, não. Queremos levar essa boa noticia para os homens de produção
de irrigação de Orocó, que se desesperaram, abandonaram tudo na hora
que podiam estar atravessando esse problema de seca na melhor
condição de vida e ofertando emprego para outros tantos que vivem ao
redor. Por isso estou gostando deste debate desta tarde.

As coisas poucas que vão surgindo, ponteadas aqui, com a
experiência dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados de outra região,
tudo isso vai somar para nós.

E não vou arredar um só instante - digo aqui e agora -, porque em
Petrolina nós fizemos muito, fizemos muitos açudes, muitas aguadas,
muitos poços. Talvez seja um dos municípios mais bem protegidos.
Chegamos a ter 30 caminhões-pipa, hoje, talvez, não tenhamos 10, mas
por força de ação continuada para domar e refrear os problemas da seca.

Temos soluções, sim. Falta é a vontade e a coragem de enfrentar.
E os prefeitos que estão aqui têm que se incorporar, têm que aceitar os
desafios, têm que estar junto com o povo, junto com os sindicatos. Eu
aplaudo hoje os sindicatos. Eu tenho minhas reservas, mas eles tem
razão, são unidos, sabem o que querem. Eles precisam, verdadeiramen-
te, é ser apoiados, porque é por aí que nos vamos chegar, juntos, todos
- as elites, os políticos, os prefeitos, Governo Federal, Estadual e todos,
enfim -, em busca da solução que o Dr. Leonides está pedindo: um
Nordeste forte e que não fique a vida toda com migalhas.

Nos estamos sendo realistas, agora, ao comparar os poucos
recursos nossos com as grandezas do Sul. Vamos acabar com essa	27



estatística, vamos nivelar o enriquecimento do Sul com o do Nordeste.
Era esse o depoimento que eu queria fazer. Quero louvar as

palestras apresentadas e os nossos companheiros, todos, que fazem a
CIPE, para que saiamos daqui, do coração do semi-árido, fortalecidos e
cheios de conhecimento para lutar pelo Nordeste

Deputado Antônio Honorato - Em primeiro lugar, como repre-
sentante da região, quero dizer da minha satisfação de participar dessa
reunião da CIPE Gostaria de parabenizar a iniciativa desta Comissão ao
promover este evento que, por si so, jã surte algum efeito.

A noticia de que aqui, em Juazeiro, na Bahia, houve uma reunião
onde os políticos estiveram preocupados com esse problema, que é a
grande seca, tera repercussão na imprensa e sera levada aos orgãos
responsáveis pelo combate à fome no Nordeste,

Fui citado aqui pelo Prefeito Olímpio, quando ele disse: "O Depu-
tado Honorato diz que cada seca e maior que a outra". E verdade. E ela
é maior porque, a nosso ver, a população nordestina aumenta a cada dia
e os recursos para o Nordeste, segundo os proprios técnicos do Governo
Federal, diminuem. Não temos duvidas de que falta uma decisão política.

Gostaria de levantar uma questão o Diretor da SUDENE, um
homem experiente, preparado, fez uma afirmação - com a qual não
concordamos - a respeito dos trabalhadores. Nesse momento é neces-
sário que o dinheiro seja carreado para pagar mão-de-obra, para que o
trabalhador e sua familia possam comer. Mas estranhamos, e pediríamos
um esclarecimento, quando ele disse, aqui neste microfone, que esse
dinheiro não vai para os bolsos das empreiteiras, dinheiro facil.

Não sabíamos que a SUDENE fazia concorrências fácei s , que esse
dinheiro iria facilmente para as empreiteiras. Entendemos que o emprei-
teiro vai para Ia, entra numa concorrência com um preço minimo, porque
tem um custo, e vai lá dar o seu suor e receber o seu dinheiro Achamos
que se trata de um denuncia grave. Concordamos com a prioridade dada
aos trabalhadores, para que esse dinheiro não vá facil para as empreiteiras.
Entretanto, a culpa não é do empreiteiro, mas do orgão que da o dinheiro
facil Precisamos acabar com esse tipo de negocio.

Outra coisa, culpam muito os políticos, e nos estamos acostuma-
dos a ouvir os técnicos culparem sempre os politicos, mas quem coloca
esses técnicos lá? São os político--. E por que esses técnicos, que sabem
que são os políticos os culpados, aceitam os cargos?

Essa reunião é uma demonstração de união. E uma demonstração
de forca. Estão presentes quatro Presidentes de Assembleias Legislativas
de Outros Estados. Não estamos falando só para esta plateia. Isso aqui
é uma caixa de ressonância, que irá repercutir na imprensa e em outros
lugares. E uma forma de pressão.

Agora, se necessário for, se os técnicos acham que devemos levar
o Nordeste todo para Brasilia, vamos fazer um esforço. Não podemos e
continuar a morrer de fome, aqui, enquanto os diretores chegam e dizem
não existem recursos, não ha dinheiro. Então, fecha esse negocio. Não
podemos é viver de esperança e não chegar nunca o recurso para o
Nordeste.

Muito obrigado

Deputado Jaílton França - Nossos discursos são praticamente os
mesmos. Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas e Minas Gerais. Segura-
mente, nossos agricultores sofrem os mesmos problemas: juros altos,
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Além dessas dificuldades, que atingem o País inteiro, o Nordeste
passa por mais uma dificuldade: a seca. A seca que tem sido uma
constante quase todos os anos. E o Governo Federal tem-se preocupado
muito pouco, não tem procurado evitá-la com obras permanentes e
efetivas.

Daí, o nosso apelo aos órgãos do Governo Federal, em nome do
povo sofrido do sertão e do Nordeste. Só se lembram da seca quando o
sertanejo já está morrendo. Quanta água está sendo desperdiçada nos
rios em todo o Nordeste?

Agora, que estamos morrendo, o Governo Federal cita uma quan-
tidade, aparentemente enorme para o Nordeste e pequena para o Sul,
achando que vai resolver os nossos graves problemas.

Faço um apelo, neste encontro, que entendo ser da maior importân-
cia para o Nordeste - porque como bem disse o Deputado Antõnio
Honorato, esta caixa de ressonância não é para morrer aqui -, no sentido
de que, através dos órgãos do Governo Federal, para que, através da
SUDENE, do Banco do Nordeste, seja estendido o atendimento do FNE
aos pequenos produtores. Esses recursos atendem apenas aos grandes
produtores e aos grandes empresários. E preciso desburocratizara forma
de o pequeno produtor ter acesso aos recursos do FNE.

São necessários mais recursos para carros-pipas. Já se prenuncia,
na Bahia, que os recursos do Governo teriam se esgotado. E a Bahia, a
partir de agora, está ameaçada de não ter repassados recursos para os
carros-pipas nos municípios atingidos pela seca.

Outro apelo que faço é no sentido de que sejam ampliados,
imediatamente, recursos necessários ao cadastramento nos municípios
atingidos pela seca.

Deve-se simplificar, também -aí vai o apelo à SUDENE -, a forma
de pagamento dos trabalhadores da frente produtiva. Refiro-me a vários
municípios da Bahia, que distam até mais de 100 quilómetros das
agéncias bancárias. Que se encontre uma fórmula desburocratizada para
se efetuar o pagamento no local do trabalho, porque andar mais de 100
quilómetros representa, simplesmente, que o que o trabalhador vai
receber vai dar apenas para pagar o transporte, e o saco vai chegar vazio,
da mesma maneira que saiu.

Quanto ao DNOCS, gostaríamos de um esclarecimento sobre uma
convocação feita pelo escritório de Salvador aos pequenos produtores
para que se inscrevessem num programa de perfuração de poços
artesianos que, até hoje, não aconteceu. Certamente, estão esperando
perfurar os poços de Inocéncio.

Muito obrigado.

Deputado José Rocha - Quero, inicialmente, cumprimentar o
ex-Presidente daCIPE, Deputado Romeu Queiroz, pelo excelente trabalho
realizado à frente desta Comissão. E, também, congratular-me com o
atual Presidente, Deputado José Ferraz, de Minas Gerais. Como membro
desta Comissão, espero que possamos realizar um trabalho à altura da
expectativa de toda a região do São Francisco.

Gostaria, nesta minha intervenção, de concordar com o Prefeito
Mizael Aguilar, que disse que aqui deveria estar presente o Senhor
Superintendente da SUDENE. Não há porque ele estar ausente hoje, numa
reunião da importância de que esta se reveste. Aqui deveriam estar
presentes o Senhores Presidentes da CODEVASF e do DNOCS, para que
eles, como titulares dos seus órgãos, pudessem ouvir as reclamações,
as reivindicações da classe trabalhadora, dos políticos que lá os coloca	29



ram, para que eles desenvolvam um trabalho à altura da expectativa do
povo. Isto, sem desmerecer os representantes que aqui vieram, técnicos
de reconhecida competência.

Sabemos que os programas existem. Agora, o que falta, como jã
foi dito, e decisão do Governo Federal para a solução dos reais problemas
do Nordeste brasileiro.

Aqui, o Prefeito de Uauá colocou que, a simples instalação de
dessalinizadores em alguns poços tubulares resolveu os problemas de
varias comunidades. Se os tecnicos sabem disso, por que não colocam
no orçamento os recursos para tais soluções?

Se a barragem de Serrinha, em Pernambuco, já se arrasta por
alguns anos para ser concluida, por que o Governo Federal não aloca
recursos no orçamento para conclusão dessa barragem, ou desse açude?

O que falta ao Governo Federal, em todas essas questões, e
competência para elaborar um orçamento que seja realmente direcionado
ao atendimento dessas ações do Nordeste. Falta-lhe competência para
elaborar um orçamento que tenha embutido os recursos necessários para
conclusão de Serrinha, para os dessalinizadores e para as obras definiti-
vas de combate à seca.

O Governo Federal elabora o orçamento e o entrega ao Congresso
Nacional como uma galinha gorda, para que ali os congressistas dispu-
tem, entre si, como tirar uma fatia maior para determinada região. Não há
um planejamento entregue ao Congresso Nacional, para que seja melho-
rado, sendo que nele já venham recursos alocados para soluções
regionais, para soluções dos graves e grandes problemas, não sõ do
Nordeste, mas do Pais,

Finalmente, gostaria de dizer que esta Comissão devera procurar
indicadores que possam influenciar a elaboração do orçamento futuro,
com soluções concretas, tendo em vista a alocação de recursos que
possam ser aplicados nas soluções dos problemas da seca e do São
Francisco.

Muito obrigado.

Deputado Rui Rosalvo - Senhor Presidente, senhores compo-
nentes da mesa, colegas dos diversos Estados, agricultores aqui presen-
tes, meus senhores, minhas senhoras.

Ao mesmo tempo em que nos regozijamos de estar nesta terra
acolhedora, nos sentir-nos tristes por debater um problema ja secular,
como a seca. Tudo isso em função da imprevidência e da irresponsabilidade
dos nossos governantes, porque e um problema quesesucedeanualmen-
te Ate quando a paciência da nossa população sofrida vai suportar
tamanho descaso das nossas autoridades?

Evidentemente, Senhor Presidente, que não é com medidas palia-
tivas, como as frentes de trabalho e os carros-pipa, que vamos resolver
os graves efeitos da seca. Mas, sim, com medidas definitivas, que
acabem de vez com esse sofrimento repetido, esse sofrimento anual do
nosso povo.

Nós estranhar-nos quando ouvimos aqui alguém dizer que o Gover-
no Federal liberou um crédito de 180 milhões de dolares para o combate
à seca. E, ao mesmo tempo, o Governo Federal libera um crédito de 1
bilhão de cruzeiros para os usineiros que sempre se locupletaram neste
País com crédito subsidiado. Não podemos aceitar esse tratamento
desigual e irresponsável que se está dando a esse povo sofrido do
Nordeste.
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Barbosa pregou: um tratamento desigual para os desiguais. Não um
tratamento igual para todos. Dai a nossa revolta, o nosso protesto, que
cala profundamente no nosso peito e que nos emociona e até as palavras
saem com dificuldade.

Mas não são necessárias somente as medidas definitivas de
combate à seca, como açudes, barragens, poços artesianos. E necessá-
ria uma reforma agrária neste País, uma reforma agrária séria. Uma
reforma agrária que, além da terra, dê ao homem também a tecnologia
necessária para que ele possa extrair da terra o seu sustento.

Queremos protestar, também, contra a forma de empréstimo do
Governo - não este, não o Governo Itamar, mas todos os Governos que
passaram, ultimamente, no País-, que é corrigido pela TR, quando poderia
e deveria ser vinculada uma parte da produção para, quando se quitasse
essa parte da produção, automaticamente o empréstimo ser cessado,
independente ou não do preço do produto acompanhar o ritmo da inflação.

E queremos, mais uma vez, repito, uma reforma agrária definitiva,
com tecnologia, para que amanhã nos não sejamos obrigados a ouvir
aqueles versos do poeta pernambucano João Cabral de Meio Neto,
quando, na sua obra "Morte e Vida Severina", diz: "esta cova em que
estás, em palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida."

Muito obrigado.

Sr. Nilton Alves Nunes - Infelizmente, Senhores Deputados,
senhores componentes da mesa, Senhor Comandante do 3 Batalhão,
nesse Pais em que vivemos temos deveres e não temos o direito, porque
a agricultura, neste País, hoje, é inviável, já que os custos dela são altos.

Os senhores são sabedores, Senhores Deputados, todos vocés,
que se acham aqui presentes: não existe uma lei que determine a
cobrança da correção monetária nos empréstimos rurais e, sim, uma
resolução do Conselho Monetário Nacional, que obriga o pequeno agricul-
tor a pagá-la

Eu sou contra isso, porque, se não existe a lei que determina a
cobrança, por que nós devemos pagar? Ficamos endividados, enquanto
os banqueiros se beneficiam e acabam com a população carente do
Nordeste - do Nordeste, não, do Brasil.

Eu tenho exemplo. A Cooperativa de Mandacaru era um projeto
modelo da CODEVASF, na região de Juazeiro.

O débito existente no Banco do Nordeste, que se acha na mão de
22 agricultores, é da ordem de 80 bilhões de cruzeiros.

Isso, meus amigos, não surgiu de milhões de cruzeiros, mas de
poucos cruzeiros. Essa inflação alarmante, do tempo do Senhor Ex-
Presidente da República, Or. José Sarney, é que acabou com os agricul-
tores. Hoje, o cara fica se batendo, todo mês tem uma Comissão, vai a
Fortaleza, e não achamos uma pessoa.

Agora, enquanto nós, pequenos agricultores, ficarmos nos baten-
do, sem ter o poder na mão, seremos um pingo de mel dentro de um litro
de agua. Então, precisamos do apoio das autoridades, dos parlamentares
que estão no poder, para pensar no País como um todo, e não região por
região.

Numa conversa com o Dr. Osvaldo Coelho, comentei que o dinheiro
do Brasil era mal administrado:

Tendo visitado o Chile, a África, ele observou nesses outros países,
que viviam na miséria em que o Brasil vive, que a solução foi a introdução
do capim "buffel" para a pecuária, para caprinos e ovinos. E foi resolvido
o problema.	 31



Agora, o que ocorre em nosso País? O governo brasileiro fica
investindo meio mundo de dinheiro na EMBRAPA para pesquisar que
capim "buffel' não é a solução para o Nordeste. E onde estão as
condições para que esses agricultores do Nordeste não tenham que se
deslocar da sua região? Eram homens que nunca deveram nada a
ninguem, que viviam de criar sua cabra, sua vaca, sua ovelha. Hoje, o
Governo desapropria meio mundo de cidadão, para fundar um projeto de
irrigação, para tirar dinheiro com TR, que nunca vai ser pago Um homem
que nunca deveu vai passar a dever e nunca mais ele vai pagar.

Eu, felizmente, não tenho dividas, mas tenho um colega, em
Mandacaru, que, se ele vender o lote três vezes e a casa em que ele mora,
não paga o que deve ao Banco do Nordeste.

São essas as minhas palavras, e muito obrigado.

Sr. Cantalicio Cabra! - Inicialmente, queria, perante a comissão
organizadora deste evento, justificar a ausência do Senhor Governador do
Estado de Pernambuco, a quem estou representando, que demonstrou
interesse em participar desta reunião. Posteriormente, delegou compe-
tência aos Excelentissimos Senhores Secretartos de Agricultura e de
Governo, que, por motivos superiores, também não puderam estar aqui
presentes

Chamaram-me mais a atenção e talvez sejam do interesse
reciproco de quem participa deste evento algumas palavras do colono que
falou sobre o problema da ilegalidade da cobrança das taxas exorbitantes
de juros

A\Corifederação Nacional da Agricultura -CNA - tem jurisprudência
firmada no Supremo Tribunal Federal de que a cobrança da TR é ilegal.
Qualquer colono ou agricultor que desejar contestar a cobrança deve
procurar aquela entidade, e la, através da assessoria, podera dispor do
instrumental necessario à sua defesa.

Quero dizer que o Governo de Pernambuco, preocupado com tudo
que existe de ruim no Brasil e no Nordeste, se faz aqui presente para
reivindicar seja colocada nos anais desses eventos a retomada de duas
obras paralisadas. Uma, ainda não iniciada. E outra pela segunda vez
imoralmente iniciada e paralisada: a Transnordestina, aqui em Petrolina.

Quando aqui fui estudante da Faculdade de Agronomia do Médio
São Francisco, onde tive a honra de me formar, o Grupamento de
Engenharia do Exército construía o trecho da Transnordestina que ligaria
Petrolina a Juazeiro Chegou a construir a terraplenagem desse primeiro
trecho de Petrolina, que hoje corta todo o projeto Nilo Coelho, alguns
trechos entre Santa Maria da Boa Vista e Terra Nova e alguns trechos na
chegada de Salgueiro. O tempo, o vento, as chuvas, as intemperies
destruiram essa estrada.

Houve uma decisão política de reinicio dessas obras. A
Transnordestina foi reiniciada, partindo dos dois polos, de Salgueiro e de
Petrolina, Hoje, lamentavelmente, estão paralisadas

A outra obra e a adutora do Oeste, que leva agua do São Francisco
a todo o Oeste pernambucano, beneficiando as microrregiões do Araripe,
do Sertão Central e do Sertão do São Francisco.

Pernambuco tem uma posição geografica privilegiada, de 420
quilômetros ou mais banhados pelo São Francisco, Entretanto, se o Norte
do Estado estivesse no Sul e vice-versa, seríamos banhados por gravida-
de Nesse ponto, a natureza não nos ajudou.
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Sr. Raimundo Ribeiro de Amorim - Meu nome é Raimundo
Ribeiro de Arnorim. Sou, como muitos outros, colono do projeto Maniçoba
e defendo minha classe.

A diferença entre um colono e um empresário é muito grande. O
colono não sabe se defender. Por que razão? O representante do DNOCS
disse que as empresas têm mais sucesso do que os colonos, porque eles
não sabem barganhar os seus débitos.

Se eu fosse dono dessas cooperativas, simplesmente ia ao banco,
pagava os juros, contratava um advogado e por direito fazia isso. Depois,
mudava de nome e continuava tomando empréstimo, como todo empre-
sário faz. Essa é a forma de viver. Muito fácil. Difícil é ser honesto no
Brasil.

Aqui, na região, temos o projeto Bebedouro, o Maniçoba e o Nilo
Coelho. Esses projetos de irrigação estão parados, mas tem capacidade
de dar emprego a muita gente. E a sobra dos projetos da para alimentar
a criação de gado que houver na região. Só a sobra da irrigação.

Então, o que acontece? Os projetos estão parados. Estou sacrifi-
cando minha vida, sei que não vou viver muitos dias, plantando mais do
que possível. Planto roça, sem dinheiro, sem condições. Vendo uma
coisa, faço outra. Quem me conhece, sabe que eu sou direito e tento ser
direito, mas não é fácil.

Sou colono, mas não sou burro. Não estudei muito, estudei pouco,
mas sei que existem formas de ser desonesto.

Eu, como patriota, gosto de minha nação, e quero vê-la feliz. Eu
gosto dos meus filhos, quero vê-los felizes.

O projeto de Manicoba é uma vergonha. Eu planto com meus
colegas. Tem colega que me diz: "Raimundo, vamos plantar uma área
mais eu". Eu digo: "Mande arara terra, eu pago lá. Nós plantamos juntos,
fazemos uma sociedade".

Chego no projeto Mandacaru, falo: "Vamos fazer uma terra ? Eu
tenho um gado, tirei de Juremar, lá o açude secou, desde junho não tem
água". Então, a gente coloca trezentas e poucas cabeças de bode para
pastorar. Vou fazendo uma coisa e outra, tentando, aproveitando.

Então, faço todo esse sacrifício. Agora, sinto meu coração doer.
Tenho 39 anos de idade e, ontem, fiz um seguro de vida pensando nisso.

Devo 70 milhões no Banco do Nordeste. Tenho o dinheiro no bolso,
para pagar hoje. Mas, durante três anos, só essa semana consegui juntar
esse dinheiro. Fui um dos melhores produtores dentro do projeto Maniçoba,
dos que mais produziu durante dois anos. Nenhum colega meu conseguiu
produzir a metade do que produzi.

Isso que estou dizendo e a realidade: consigam dinheiro para os
colonos trabalharem, que eles vão dar emprego a muitos nordestinos,
sem precisar de esmola. E vão ser gerados alimentos para o povo.

Por outro lado, o cruzeiro da gente não vale nada! Tudo que eu
compro é em dólar. Eu vou lá na casa do veneno, é em dólar; o adubo é
em dólar; a hora do trator, em dólar, o óleo, etc. Agora, na hora que eu
vendo meu produto, é em cruzeiro.

O que adianta a gente ser honesto, ser honrado? Eu vejo no projeto
Maniçoba muita gente se desesperando, plantando maconha e mais
maconha. Não vejo sucesso. Mas não é sucesso de nada, nem da polícia,
nem da fiscalização, de nada. Eu vejo crianças sendo envolvidas. Temo
que meus filhos, futuramente, sejam envolvidos.

Tudo isso é uma realidade. Isso e meu País, isso é meu Brasil.
Agora, é uma vergonha.

Obrigado a todos e me desculpem pela emoção. Há muito tempo
que eu queria falar.	 33



Dr. Leonides Alves - Estamos todos cansados, mas eu aprendi
demais, aqui, hoje. Temos que promover, cada vez mais, esse tipo de
encontro, esse exercício de brasilidade, essa formação de consciência
regional que vai se fazendo.

Acredito e acho que os colegas colonos têm muita razão. Vou,
depois, informar o que vai acontecer nesses campos.

Sr. Prefeito de Uauá	- Como participar para resolver esses
problemas?

Dr. Leonides Alves - Olha, Prefeito, infelizmente, neste prazo,
a participação de todos os municípios e bastante dificil, O Presidente da
Republica está determinado a mandar esse projeto para o Congresso o
quanto antes. Deu ao Nordeste, digamos, 60 dias. Porque a LDO, que
disciplina a elaboração do orçamento do prõx'imo ano, vai ser votada até
o dia 30 de junho. O orçamento da União vai ter que ser encaminhado ao
Congresso até 31 de agosto, para ser votado no ano. O plano plurianual
também esta sendo revisto agora.

Então, se não entrarmos na linha da velocidade, a gente perdetodo
oano de 94. Estamos fazendo o seguinte: enviando correspondência para
aqueles que não podem participar pessoalmente e trabalhando com as
entidades de classe, como a CONTAG, a FETAG, com as federações da
industrias, etc.

Com relação ao Prefeito Mizael, entendo perfeitamente seu sofri-
mento. E difícil ser prefeito. Eu tenho a roupagem de tecnico, mas já fiz
muita política, começando pela política estudantil, na UNE, passando a
Deputado, etc. Vamos ver se a gente conversa, pois sabemos das
necessidades de Juazeiro.

Ao Deputado Cléuber, eu diria o seguinte: com relação ao semi-
árido, que foi a pergunta central, informamos que o Superintendente
Cássio Cunha Lima já determinou uma revisão dos critérios. V. Exa. usou
urna imagem bonita, ate, uma caricatura muito bem feita, própria de um
parlamentar experimentado, a de que a SUDENE abre e fecha o guarda-
chuva em qualquer lugar Aqui chove, ali não.

Não é, não, Deputado. O Congresso Nacional, quando aprovou a Lei
do FNE, definiu como área de clima semi-ando os municípios onde a
precipitação é de até $00 milímetros. O técnico não pode incluir municipio
que tem mais de 800 milímetros. E preciso alterar a lei.

Então, é um problema legal, ao contrário dos exemplos que os
colonos trouxeram aqui, das arbitrariedades que existem, como a TR, que,
realmente, não é dispositivo legal, é resolução do Conselho Monetario
Nacional. E estamos registrando isso para incluir na parte legal do
documento a ser encaminhado ao Presidente, que esta ansioso.

Então, qual e a solução, no caso do semi-ando 2 Um projeto de lei
enviado ao Congresso Nacional, em regime de urgência, considerando o
semi-ando não os 820 municipios que a SUDENE tem, por portaria,
cumprindo dispositivo legal, mas todo o Poligono das Secas.

Aí vamos ter problema, também. Porque temos varios Nordestes.
Existe um Nordeste legal, que envolve Minas, com seus 50 municípios.
Outro geográfico, que são os nove Estados e não envolve Minas. Temos
o Polígono das Secas, constituído por apenas 1.200 municipios, quando
no Nordeste todo são 1.650, Já o semi-árido conta com 850 municipios.
Existe, ainda, um conjunto de semi-árido, resultante das decretações de
emergência. E uma celeuma generalizada para podermos nos posicionar.
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apresentaremos um projeto de lei alterando a lei anterior.
Aí, abriremos o guarda-chuva e criaremos outro problema. Porque

quando a gente atingir os 1.200 municípios aí tem o 1.201, que ficou fora,
Ai é um outro problema. Vamos tratar do Polígono das Secas, que a gente
á sabe que atinge Minas e resolve, perfeitamente, essa questão.

Eu ouvi com muita atenção o José Alves, colono. Fez um depoi-
mento da maior importância. Anotei tudo aqui, com cuidado. Depois eu
ouvi o Deputado Geraldo Coelho.

Para mim é grave. Convivi muito com Nilo Coelho, afetuosamente.
Conheci a grandiosidade política de um homem que fez história e é marco
referencial historico neste País. Conseguiu transformar a sua Petrolina,
entendendo que a ação política era o único instrumento. E deixou essa
herança, ou esse exemplo, para toda a sua família, que continua
colaborando.

Deputado Honorato. Talvez eu tenha sido mal entendido. Eu não
usei a palavra fácil, dinheiro fácil. Em nenhum momento. A decisão foi dos
trabalhadores que entenderam que as empreiteiras não deveriam partici-
par do programa. E quanto à existência da pressão, Deputado, se nós
conversarmos na SUDENE, eu lhe mostro como ela se configura. Não se
trata de denúncia.

Com relação ao Deputado Jailton França, diria que ele tem muita
razão. O FNE, bem como o FINOR, precisa ser reformulado, e fazemos
propostas de alteração do FINOR nessa nova legislação que está indo para
o Presidente.

Como se sabe, a maior briga, hoje, dos Estados Unidos com a
Comunidade Económica Européia é quanto ao subsidio à agricultura.
Quem dá mais subsídio? Todo o mundo dá subsídio alto para agricultura.
Não existe produção agrícola sem subsídio.

E nós queremos combater o processo inflacionário, cobrando TR
dos produtores rurais. O produtor agrícola não consegue pagar o seu
débito.

Deforma, Deputado, que com relação ao aumento de carros-pipas,
eu concordo como senhor, que o quadro vai se agravar, a partir de outubro
Mas eu não seria tão pessimista como o Geraldo Araújo, que admitiu que
há o vaticínio da FUNCEME de que não vai haver inverno. Ora, ele mesmo
disse, em seguida, que não se pode prever com segurança a meteorologia
acima de 48 horas.

Com relação ao Deputado José Rocha, informamos que o superin-
tendente teve que permanecer em Minas, numa reunião com prefeitos,
trabalhadores, industriais, etc. Não fosse isso, acredito que ele podia ter
vindo e gostaria de estar aqui. Mas não foi possível.

Quanto ao orçamento, vemos que os congressistas apresentam,
assim, 80 mil, 300 mil emendas. A classe parlamentar não considera
qualquer tipo de programação. Desde que se coloque uma obra nova para
atender um núcleo político, é posto e obrigado.

A causa disso é a falta de organização do Nordeste. E a falta de
capacidade de pressão, porque não e falta de planejamento. Planejamento
existe, a gente sabe as obras que devem ser feitas. E esse quadro
confuso, e não vou entrar no mérito da competência e incompetência, pois
isso é um conceito extremamente subjetivo.

Com relação ao Deputado Rui Rosalvo, acredito até que o Governo
Federal tenha muita culpa.

Mas não adianta ficar culpando ninguem. Vamos examinar o que
poderíamos fazer para encontrar alternativas. Acho que a gente evolui mais.

Eu concordo com você, Cantalício. Nós temos que incluir nesse	35



programa tanto a Trans nordestina quanto a adutora do Oeste Não podem
ficar fora. E um crime.

Então, depois, ouvi também o Raimundo Ribeiro e o companheiro
agricultor da Cooperativa de Maniçoba, que deu um depoimento magní-
fico, realista.

Ao lado de tudo isso, quero concluir com algumas questões.
Primeiro, gostaria de fazer um apelo a CIPE: que a quarta reunião
ocorresse, a convite nosso, noauditorio da SUDENE, em Recife. Sei que
está prevista para Aracaju, mas os companheiros de Sergipe vão abrir
mão, sem duvida alguma.

Segunda coisa: que essa reunião ocorra antes de encaminhar o
programa para o Presidente, ou seja, para que os Deputados que estão
aqui, todos, preocupados em encontrar soluções, analisem isso antes,
dêem suas sugestões E gostaria de convidar alguns trabalhadores que
pretendessem ir, não todos, mas alguns representantes escolhidos por
vocés

Para terminar, lembramos que o quadro e mundial. O Presidente
americano, Bill Clinton, aumentou impostos, cortou despesas e criou
barreiras alfandegárias para a importação, porque o déficit dos Estados
Unidos e brutal. À desorganização da economia americana e grande. A
União Sovietica esta desaparecendo.

Nos estamos dentro desse contexto. Agora, temos recursos
naturais, inteligència, capacidade e há uma decisão política. Nós, do
Nordeste, coma CIPE e outros instrumentos regionais, se nos organizar-
mos, pegarmos a LDO, o orçamento, o Plano Plurianual, conseguimos a
decisão do Presidente e vamos reverter esse quadro.

Muito obrigado

Deputado José Ferraz - Esta Presidência tem o prazer de
transferir, neste instante, a coordenação dos trabalhos ao nosso anfitrião
Antãnio lmbascahy, para proceder ao encerramento dessa primeira etapa
dos nossos trabalhos.

Obrigado a todos.

Deputado Antônio Imbassahy - Eu agradeço a gentileza e
anuncio, amanhã, a presença do Presidente da Companhia Hidrelétrica do
São Francisco - CHESF, e do Presidente da Companhia de Desenvolvi-
mento do Vale do São Francisco - CODEVASF além de dirigentes de
orgãos especializados em projetos na area de irrigação. Desde já, convido
a todos a estarem presentes, amanhã, a partir das 15 horas, aqui, neste
auditorio.

Desejo manifestar minha impressão enquanto participante da
primeira reunião da CIPE, e dizer que ao final dela saio satisfeito, embora,
até poucos minutos atrás, tivesse uma angústia muito grande pela
posição assumida pelo principal dirigente de órgão do Governo Federal, Dr
Leonides Alves, que representa o Superintendente da SUDENE.

E desejo, Dr. Leonides, dirigir-me a V. Sa., com toda franqueza, da
mesma maneira que V Sa., acredito, se dirigiu a este seleto auditorio de
Deputados, agricultores, lideranças, todos, invariavelmente, preocupa-
dos com a questão da seca e com a questão agrícola, notadamente a
irrigação, que são os temas principais deste encontro que realizamos em
Juazeiro e Petrolina

E usou, também, uma técnica de velho militante partidário, que era
buscar a inibição da crítica, porque V. Sa. utilizou a ironia em alguns
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no Federal aqui neste plenário, deve ouvir as críticas de maneira clara e
democrática, absorvê-las e rejeitá-las, inclusive, na medida em que elas
não sejam próprias. Mas tema obrigação de defender o Governo Federal.

Vossa Senhoria, com a experiência de 33 anos de SUDENE, vários
postos relevantes e vários títulos, revelou algumas verdades. E uma das
verdades eu entendi, como entendeu o Deputado Antônio Honorato,
quando V. Sa. deixou claro que havia repasses generosos de verbas para
empreiteiras através da SUDENE.

Eu não posso aceitar, enquanto Deputado e Presidente da Assem-
bléia da Bahia, que V. Sa. convide o Deputado Antônio Honorato para, em
gabinete, revelar o que se passa enquanto pressão de empresários e
empreiteiros. V. Sa., no Brasil de hoje, tem que revelar isso em público,
e não convidar o Deputado António Honorato para dizer que recebe
pressões de empreiteiros e empresários, num País que proclama a
moralidade e a ética profissional como a solução principal para os seus
problemas.

Lamento que um órgão como a SUDENE precisasse que trabalha-
dores rurais invadissem sua sede e seqüestrassem seus diretores para
que se mexesse e fosse até Brasília reivindicar o que é direito dos colonos
que estão aqui presentes.

V. Sa. disse também que o País não tinha planos. E, logo em
seguida, anunciou que a SUDENE tem os melhores planos, em nível até
de detalhes municipais. Então, não entendo, também, o conceito que V.
Sa. usa de decisão política. Entendo muito bem o que é vontade política,
vontade política para decidir certo e não decidir errado, como a SUDENE
decidiu ao longo de tantos e tantos anos.

O povo votou, e disse bem o Deputado Honorato: o povo elege os
governantes, e os governantes escolhem os técnicos. Não venha dizer,
aqui, que a responsabilidade é dos políticos. Não venha dizer, aqui, que a
culpa da miséria do povo nordestino é do povo nordestino. Isso é uma
injustiça que eu não posso aceitar. Ninguém pode aceitar isso.

Durante a sua apresentação, em nenhum momento, foi abordado
o grave problema das taxas de juros agrícolas. Os trabalhadores estão
aqui, justamente, comovidamente, mostrando que querem trabalhar e
não querem roubar. E falaram isso de maneira digna e clara. Mas não se
pode trabalhar num País como esse, que não tem política agrícola, que não
tem uma política de taxas de juros, um País que pretende combatera fome
e a miséria matando o agricultor.

Quanto ao convite feito por V. Sa., já temos delegação do Presiden-
te da Assembléia de Sergipe. Garantimos que a proxima reunião da CIPE
será no auditório da SUDENE, e, lá, teremos a mesma altivez para dizer
as coisas que estamos dizendo aqui e apresentar, também, propostas.

Encerro minhas palavras, dizendo da minha satisfação de estar
aqui presente. Não é um desabafo, mas, também, não podemos aceitar
uma reunião em que todo o mundo tem razão. Eu não posso aceitar uma
reunião em que todo o mundo saia feliz e o povo continue na miséria em
que está.

Quero contestar a política do Governo Federal e ter a solidariedade
dos meus companheiros da CIPE para que, no momento em que nos
apresentarmos o nosso protesto, apresentemos, também, propostas
concretas para solucionar, de uma maneira justa e digna, os graves
problemas desse povo sofrido do Nordeste e, em especial, da bacia do
São Francisco.

Muito obrigado.
Está encerrada a sessão	 37



2 ETAPA - PETROLINA - Dia 16/4/93

1. PRONUNCIAMENTOS
1.1. Pronunciamento do Deputado Geraldo Coelho

Os recursos pesqueiros do lago de Sobradinho e sua importância
econômica para a região de Petrolina - PE e Juazeiro - BA.

Por ocasião da última reunião da CIPE havida em Maceió, ao ouvir
o depoimento do Presidente da Associação de Pescadores de Alagoas,
tive minhas atenções despertadas, de uma maneira mais específica, para
o lago formado pela barragem de Sobradinho. Procurei aprofundar-me no
assunto, por meio de dados fornecidos pela CODEVASF, PLANVASF,
SUDENE, SUVALE/BUREAU OF RECLAMATION e de trabalhos dos
Engenheiros Agrônomos José Batista da Gama e José Sobral Cruz, que
tornaram possível para mim a elaboração de um trabalho contendo
sugestões que pudessem subsidiar o desenvolvimento da economia do
Vale do São Francisco.

No encontro de hoje, o tema é SECA E IRRIGAÇÃO e, naturalmen-
te, para combater a seca, temos que pensar na produção de alimentos.
Daí a oportunidade do tema que trago a este plenário.

Entendo que, por intermédio dos órgãos públicos e das entidades
privadas, encontraremos alternativas práticas para diminuir a estagnação
social e econômica das populações localizadas às margens do lago de
Sobradinho e de todas as águas represadas em açudes. Essas popula-
ções, em sua maioria, vivem da pesca artesanal e não dispõem de
tecnologia adequada para o aprimoramento do seu trabalho.

O desenvolvimento da pesca e o incremento da piscicultura
intensiva são alternativas viáveis para esse momento, em razão da
necessidade de investimento de poucos recursos e da existência de uma
tecnologia já dominada pela CODEVASF, IBAMA e DNOCS, bem como
de instalações e equipamentos, hoje ociosos, disponíveis na Estação de
Piscicultura de Bebedouro, em Petrolina.

O vale do São Francisco compreende uma área de 640.000 km2.
Seis Estados brasileiros compõem sua bacia hidrográfica, abrangendo
422 municípios e uma população de 14 milhões de habitantes. O rio São
Francisco drena cerca de 7,5% da área total do território nacional, e
descarrega suas águas no oceano Atlântico, num volume médio de,
aproximadamente, 3,150 m 3/segundo. O potencial dos estoques pesquei-
ros do Vale do São Francisco é pouco conhecido e está havendo uma
diminuição drástica desses estoques, inclusive com o risco de extinção
de algumas espécies.

Além dessa problemática ambienta!, verifica-se uma produção
pesqueira aquém das potencialidades da região, sendo essa atividade
praticamente inexpressiva como fator de economia.A pesca fluvial pode
também se qualificar como de caráter artesanal e a renda média gerada
para o pescador é, em geral, insignificante.

A produção pesqueira brasileira é originária, em sua maioria, da
pesca estuarina e marítima. Esta contribui com 74% do pescado atual-
mente oferecido para consumo. A pesca de água doce participa com
pouco mais de 19% e os 7% restantes são creditados à aqüicultura.

Na região Nordeste a produção do pescado tem crescido lentamen-	39



te, atingindo uma proporção de 9 a 10% da produção total do Brasil. Isto
ocorre, provavelmente, em razão da pouca utilização da tecnologia
moderna, principalmente no processo de captura.

Outro dado interessante é com relação ao consumo do pescado,
que no Brasil e de 6,88 Kg/hab/ano, enquanto que no Nordeste e de apenas
0,35 Kg/hab/ano, fato resultante talvez da ausência do hábito alimentar e
do alto custo do produto. E bom que haja uma reflexão sobre esses
numeros. Eles revelam fatos realmente preocupantes e é preciso que haja
uma ação para reverter esse quadro.

A piscicultura intensiva, embora incipiente no momento, pode vir
a ser uma alternativa importante, em razão do potencial hídrico represado
em determinadas areas do vale, como Sobradinho, por exemplo, para as
quais se justificaria plenamente a formulação de uma proposta de
desenvolvimento da pesca fluvial.

Embora dotado de amplos recursos pesqueiros, o Nordeste não
aproveita esse potencial de modo a permitir que a oferta do pescado
reduza a carência da proteína animal da maioria de sua população. Assim,
na área dos reservatorios das hidreletricas, o trabalho a ser desenvolvido
deve ser voltado para a racionalização da atividade pesqueira, com vistas
à estabilização do produto no mercado, por meio do disciplinamento do
processo de captura, evitando-se as ações predatórias que já vém
ocorrendo naturalmente.

Em Sobradinho, apos o barramento do rio e o alcance da cota
máxima da represa, em 1978, formou-se uma superfície de 420.000 ha,
com extensão de 362 km de comprimento por 74 km de largura,
acumulando um volume de 34 bilhões de metros cubicos de agua Dai ser
considerado o maior lago artificial do mundo, comum excelente potencial
pesqueiro para a região.

Após um criterioso repovoamento e com um eficiente controle de
pesagem nos entrepostos do lago de Sobradinho, a produção daquele lago
poderia alcançar 42.000 toneladas de pescado por ano, que, ao preço
medio de Cr$3.000,00 por quilo (U$0,35, em novembro/92), possibilitaria
uma renda, em valores comerciais, em torno de 15 milhões de dólares/
ano, gerando receitas tributarias (ICMS) para o Estado da Bahia, da ordem
de 1,8 milhões de dolares

O potencial pesqueiro estimado para o lago de Sobradinho foi
alcançado em 1981, quando se atingiu o pico de produção, com cerca de
25 mil toneladas, epoca em que houve umforte controle de produção, com
acompanhamento da SUDENE, da CHESF e do CEPED. A partir de 1982,
a procluçâofoi declinando e atualmente, segundo informações da Colónia
de Pescadores Z-41, de Remanso-BA, situa-se em aproximadamente, 8
mil toneladas/ano, cujo valor comercial gira em torno de 2,82 milhões de
dolares, a preços de novembro/92

Alguns afirmam que o desaparecimento do peixe e devido à
alteração do ecossistema, bem como aos barramentos que impedem a
subida dos peixes na piracema.

Constatou-se que, com o declinio da produção do pescado no lago
de Sobradinho, 50% dos pescadores existentes nos anos de maior
produtividade do lago ficaram alijados de suas atividades, As razões
foram principalmente:

- o desinteresse e descaso dos orgãos governamentais em relação
à organização dos pescadores e manutenção do potencial pesqueiro do
lago;

- a falta de poder aquisitivo de centenas de pescadores para
40	adquirirem apetrechos de pesca indispensaveis à manutenção da ativida-



de, como embarcações com boa autonomia, redes de espera, e tarrafas,
entre outros;

- inexistência de uma linha de crédito que propiciasse ao pescador
condições de aquisição de seus equipamentos.

Outro fator que merece a atenção da CIPE - São Francisco é a
determinação do tamanho do peixe para captura O IBAMA co libera a
malha 14, exigindo dimensões mínimas para as especies capturadas. Os
representantes das colônias alegam que, na prática, não é possível
atender a essa exigência, porque os peixes capturados na malha 14 não
atingem o tamanho desejado pelo IBAMA. Dessa forma, os pescadores
ficam prejudicados na comercialização, pois normalmente vendem o
produto por menos da metade do preço de mercado.

Para a obtenção de melhor resultado comercial os pescadores
sugerem que o IBAMA libere malhas de 12 a 20, obedecendo ao periodo
das enchentes.

Para se conseguir um melhor aproveitamento do potencial pesquei-
ro do lago e um maior retorno financeiro para as colonias de pescadores,
seria de bom alvitre que o governo e as instituições envolvidas incentivas-
sem a criação de cooperativas de pesca voltadas para o potencial
sanfranciscano, com o aproveitamento da infra-estrutura já existente.
Estamos certos de que esta será uma medida de grande retorno econô-
mico e social para uma região que tanto carece de diversificação de suas
atividades produtivas.

Além do retorno de ordem social e económica, os saldos financei-
ros das cooperativas poderiam ser convertidas em equipamentos de
pesca e outros insumos, tão necessários aos pescadores da região,
especialmente àqueles que se encontram nas bordas do lago.

Como sugestão final, recomendamos ações governamentais ime-
diatas envolvendo alternativas que possam ser aplicadas a curto e médio
prazo, tais como a organização dos pescadores, assistência técnica,
linhas especiais de crédito, controle de comercialização da produção
pesqueira, alem de campanhas educativas visando ao aumento do
consumo do pescado e à preservação do meio ambiente.

Concomitantemente, devem ser intensificados os trabalhos de
peixamento ora conduzidos pela CODEVASF, como apoio do IBAMA e do
DNOCS.

Somente dessa forma teremos, no futuro, um desenvolvimento
social mais justo e equilibrado, coerente com a realidade económica da
região que, graças à tecnologia da irrigação, desponta como um dos pólos
de maior desenvolvimento do país.

1.2 Pronunciamento do Deputado Diniz Cavalcanti

Senhor Presidente, Senhores Membros da CIPE-São Francisco,
Senhoras e Senhores.

No momento em que a Comissão Parlamentar para o Estudo do
Desenvolvimento Sustentado do São Francisco visita o maior pólo de
irrigação do Nordeste, que hoje garante a estabilidade da economia
regional através da grande oferta de emprego e de um ativo comércio de
frutas e hortaliças, cujo fornecimento não se destina somente ao País,
mas também à exportação para outras nações, cabe registrar, para que
fique gravado nos anais desta Comissão, alguns fatos da caminhada
empreendida, para chegarmos ao estágio atual.

A região sempre se movimentou no sentido de aproveitar as águas	41



do São Francisco, para produção, datando as primeiras iniciativas, do
começo deste século. Em 1905, o Governador da Bahia, Dr. José
Marcelino, em visita à região, inaugurava o primeiro conjunto motobomba,
no Horto da cidade de Juazeiro, oportunidade em que o consul dos Estados
Unidos, componente da comitiva, ofereceu à região e plantou uma muda
de videira da variedade White Nice.

Era ainda uma experiência incipiente, mas que serviu para desper-
tar e aguçar a capacidade dos pioneiros, que começaram a construir
engenhos que possibilitassem a retirada de água do grande manancial.

Sendo a região do sub-medio curso do rio tambem conhecida como
região das corredeiras, logo surgiram as rodas d'água, fincadas nos
pontos de maior velocidade das águas.

A essa época, o Ministerio da Agricultura havia disseminado ao
longo da Planície do Médio São Francisco áreas de demonstração, os
chamados campos de irrigação.

O então Instituto Nacional de Imigração e Colonização - NIC -
estabelecia, por volta de 1950,0 primeiro projeto de colonização, uma área
piloto, onde se pretendia estudar a capacidade desse modelo, e intervir no
êxodo do nordestino para o Sul do Pais. Esse projeto foi localizado em
Petrolàndia. Por iniciativa do grande bispo D. Avelar Brandão Vilela, uma
outra unidade foi instalada em Petrolina

A Comissão do Vale do São Francisco - CVSF -, a partir de 1957,
desenvolve um programa mais agressivo, instalando Estações Experi-
mentais no distrito de Vermelhos, na foz do rio da Brigida, alem de campos
de observação em propriedades privadas.

Nesses campos experimentais, foram testadas diversas culturas,
e deles sairam vários programas importantes. Entre as fibras, foram
plantadas uma gama enorme de variedades de algodão, principalmente
as de fibra longa, dentre as quais se destacou a variedade Egípcia Sakaa-
4, cuja produtividade alcançava 4 t/ha. Um programa especifico de
fomento atraiu empresas do Sul, que se instalaram na região, como
exemplo a Barbosa Ferraz, do Parana, em Petrolàndia.

A cultura da videira, já existente na região em pequenas áreas
familiares, principalmente no vale do Salitre, foi melhorada. A primeira
exploração comercial foi implantada no final da década de 50, pelo pioneiro
José Molina Membrado, com apoio da CVSF, em Santa Maria da Boa
Vista. Contou inicialmente com 3 ha da variedade Ferral - uva roxa -,
existente na região, trazida talvez ainda pelo colonizador.

Mas, foi a cultura da cebola a responsável pela disseminação da
pequena irrigação, que, por muitos anos, se constituiu no esteio da
economia rural da região. Num rasgo de pioneirismo, quando se cultivava
a variedade Chata Amarela das Canárias, vários agricultores, anualmen-
te, se deslocavam a Tenerife, nas llhas Canarias, e importavam semen-
tes selecionadas para revenda aos pequenos produtores.

Figuras corno Manuel Aníbal Cantarelli, em Petrolina, Antônio
Brandão, em Cabrobo, os Cantarelli, em Belem, Xisto Graciliano, em
Santa Maria, e muitos outros, foram responsaveis pelo crescimento da
pequena irrigação no sub-médio São Francisco, fazendo com que a
confiabilidade dos técnicos da CVSF chegasse até o menor agricultor da
região

Tão incipiente era a irrigação, que muitos cultivavam a cebola
aguando-a com galões carregados aos ombros Mesmo sendo a cebola
o carro-chefe dos primordios da agricultura irrigada, foram introduzidas as
culturas do melão, variedades Murciana e Cantalupe, e de melancia, das
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Foram testadas, ainda, as seguintes culturas: cevada, trigo, cen-
teio, tomate para mesa, gramíneas para forragem, alfafa, girassol, sorgo
granifero, figo, goiaba, oliva. Muitas delas levadas ao agricultor para
plantio em escala comercial.

Esse trabalho profícuo da CVSF, que deixou tantos frutos, foi
liderado pela abnegação do Dr. João Nelly de Menezes Regis, que,
contando com a Carteira de Revenda daquele órgão, disseminou no
submédio São Francisco milhares de conjuntos motobomba, modificando
a paisagem do sertão.

Foi atraves da SUDENE entretanto, após estudos dos solos efetuados
pelo Grupo de Irrigação do São Francisco- GISF -, que, na primeira metade
da década de 60, o atual modelo de grande irrigação foi instalado e
entregue a execução do Programa à Suvale, que sucedera à CVSF.
Posteriormente, a CODEVASF fez chegar aos nossos dias o que aí está.

Tudo isso, entretanto, foi coadjuvado e, em alguns casos, até
liderado, pela iniciativa do Estado de Pernambuco. O IPA, Instituto de
Pesquisa Agropecuária do Estado de Pernambuco, era, à época, um
centro científico de escol, e graças aos seus cientistas, variedades de
cebola mais bem adaptadas à região foram desenvolvidas, sistemas de
irrigação mais racionais foram definidos, e criadas variedades em outras
plantas. È o caso do feijão, com as variedades IPA, que se notabilizaram
pela resistência à doenças e alcançaram excelente produtividade.

Julgo, Sr. Presidente, da maior importância o registro desse rápido
histórico nos anais da CIPE, no momento em que se visita esta área, onde
a fruticultura se desenvolveu de forma extraordinária. Culturas como as
do aspargo produzem aqui trés vezes mais do que nas regiões tradicionais
e a irrigação do tomate industrial inverteu o ranking de produção. Esses
resultados nos dão a medida da crença e da fé na região e dos sacrifícios
empreendidos para que chegassem nos nossos dias as maravilhosas
respostas ao denodo e à abnegação de tantos que nela depositaram suas
esperanças.

Muito obrigado.
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2. PALESTRAS

2. 1. O potencial de terras irrigáveis no vale do rio São Francisco
Dr. João Nelly de Menezes Regis

O 'Reconhecimento dos Recursos Hidráulicos e de Solos da Bacia
do Rio São Francisco" elaborado pelo U.S. Bureau of Reclamation
identifica 2.649.100 hectares de terras potencialmente irrigáveis no alto e
médio São Francisco, mas o inventário não abrangeu as terras do piatá
cretaceo que se estendem por todo o Oeste da Bahia e Noroeste de Minas
Gerais.

Recente estudo realizado pela HYDROS Engenharia para a Secre-
taria de Agricultura da Bahia - O Plano Estadual de Irrigação - identificou
no medio São Francisco mais de 8 milhões de hectares de terras aptas
para irrigação.

O Inventário dos Projetos de Irrigação da CODEVASF consigna
planos em diferentes etapas, desde a de reconhecimento até a de
execução, que cobrem uma área de 621 mil hectares em Minas Gerais e
485.000 hectares no Estado da Bahia, circunscritos ao médio São
Francisco.

A irrigação privada vem-se desenvolvendo rapidamente com os
incentivos governamentais, principalmente os créditos para investimen-
tos, que já superam, em área, os empreendimentos públicos.

E notorio o imenso potencial de terras aptas para irrigação no vale
do São Francisco, mormente no seu trecho médio.

Com efeito, a maior parte da superfície do médio São Francisco se
assenta sobre rochas sedimentares, destacando-se as do Grupo Bambuí,
onde predominam rochas calcáreas, ardósias, folhelhos e os arenitos
cretáceos da formação Urucuia, situados nas cotas mais elevadas. Ao
longo do São Francisco e seus principais afluentes, nas cotas intermedi-
árias dos aluviões recentes para o Bambuí, jazem as coberturas detriticas
do terciário-quaternário. Os minerais que compõem as rochas das
formações geológicas acima aludidas são facilmente interpretáveis e
originam, com raras exceções, solos, em geral, profundos, permeáveis
e bem drenados, que, aliados a uma topografia plana, perfazem as
condições ideais para a irrigação, permitindo uma exploração intensiva,
altamente tecnificada, sem onerosos investimentos para remover os
excedentes hídricos.

O restante do Nordeste semi-árido, exceção feita ao Estado do
Piauí e à chapada do Apodi no Rio Grande do Norte e Ceará, apresenta-se
em condição diametralmente oposta, isto é, mais de 90% do seu territorio
se assenta sobre rochas do complexo cristalino, que, resistentes ao
intemperismo, formam solos muito rasos, com espessuras de 30 a 40
centímetros sobre materiais de solo ou rochas impermeáveis. Tais solos
são de difícil aproveitamento para a agricultura irrigada, pois os investi-
mentos necessários à remoção dos excedentes hídricos (drenagem
interna) são às vezes mais elevados que os investimentos para dotá-los
de irrigação.

São, outrossim, deficientes para a agricultura de sequeiro; neste
caso, a capacidade de retenção hídrica, da ordem de 25 a 40 mm, permite
que se escoe pela superfície a maior parte das precipitações pluviometricas,
expondo o solo saturado aos danosos efeitos da erosão. Cerca de oito dias
apos, as plantas entram em regime de deficit hidrico. Esta, e sem sombra



de duvida, a principal causa das freqüentes secas no Nordeste e também
de inundações, quando ocorrem chuvas um pouco mais copiosas que as
normais

Em áreas deserticas do Oeste americano colhe-se trigo sob um
regime de precipitações de 150 a 250 mm anuais, Solos profundos, com
alta capacidade de retenção, podem acumular água de um ano para outro
com práticas de "dry-farming" e permitir o estabelecimento de culturas-
em anos alternados

Estes comentarios objetivam esclarecer o imenso potencial de
terras irrigaveis situadas ao longo do rio São Francisco e seus afluentes,
vertical e horizontalmente proximas a esses mananciais e que podem ser
aproveitadas a custos compatíveis com os padrões internacionais. O
potencial hidrico e todavia, bastante escasso em face da abundância de
recursos de solo, da demanda do setor energetico, cujo grande potencial,
lamentavelmente, se localiza a jusante, e das necessidades de navega-
ção fluvial. Em consequência, convem ressaltar a impropriedade e a
intempestividade de projetos que visam à transposição de águas do rio
São Francisco para outras bacias que distam centenas de quilómetros do
manancial, vencendo elevações a custos incompatíveis com a situação
económica do País.

Referindo-se a estes projetos, dispõe, com muita propriedade, o
Departamento Nacional de Águas e Energia:

"Dar prioridade ao aproveitamento dos recursos hidricos ainda não
explorados e economicamente aproveitáveis das proprias bacias
hidrográficas, antes de utilizar água importada através de transposição"

Atuais Usos e Disponibilidades Hidrícas
A barragem de Sobradinho e o marco que define geograficamente

o trecho do médio São Francisco, onde poderão ocorrer futuros conflitos
de demanda hidrica entre energia e irrigação

E no médio São Francisco que se encontra o grande potencial de
terras irrigáveis.

A jusante de Sobradinho, enquanto o potencial de terras se
restringe, em face das limitações dos solos, crescem as probabilidades
de maior oferta de água em função de futuros aproveitamentos hidroeletricos
com barragens que poderão proporcionar regularizações adicionais signi-
ficativas.

Em um rápido exercicio sobre os atuais usos da água e as
disponibilidades hídricas, pode-se avaliar a posição dos dois setores-
energia e irrigação - e a possibilidades de expansão dessa atividade sem
que se comprometamos empreendimentos hidroenergeticos.

Assim, do lado da oferta, considerem-se as vazões afluentes ao
reservatorio de Sobradinho, no período 1931-1970, anterior, portanto, ao
desenvolvimento da irrigação. Nesse periodo, a media anual das vazões
foi 2.769 m 3Js (Tabela 1).

Na serie 1931-1985, observam-se alguns anos com valores médios
superiores a 3.800 m 3/s: 1945 (4.607), 1946 (3.898), 1949 (4.556), 1957
(3.841), 1979(4.441), 1980(3.940) e 1983(4.228), e outros anos de regime
hidríco escasso, inferior a 3.000 m 3/s: 1936 (1.991), 1954 (1.924), 1955
(1.990), 1971 (1963)e 1976 (1.792).

As vazões maximas observadas no periodo são:

Ano	 Vazão Máxima (m 3/a)

1943	 11.173

46	 1946	 11.773



1949
	

14.983
1979
	

17.800
1980
	

13.420
1983
	

10.700

As vazões mínimas observadas foram:

Ano	 Vazão Mínima Cm 3/s)

1934
	

716
1936
	

773
1954
	

606
1955
	

597
1956
	

764
1957
	

773
1962
	

745

Do lado da demanda de água para irrigação, embora não disponha-
mos de dados atualizados da área de Minas Gerais, consideramos 62.000
hectares entre irrigação pública e privada.

Na parte baiana do vale, os números estão atualizados.

Borda do lago Sobradinho	 5.814 ha
Margem direita do S. Francisco e afluentes	16.630 ha
Rio Corrente e Carinhanha	 25.217 ha
Rio Grande	 32.268 ha

Totalizando aproximadamente 80.000 ha.

Tabela 1: Vazões médias afluentes a Sobradinho com simulação
da regularização de Três Marias (m 3/a) no período anterior a este.

Anos	 O m 3/	 Anos	O m 3/

1931
	

3.403
	

1961
	

2.644
1932
	

2.292
	

1962
	

1.298
1933
	

2.537
	

1963
	

2.354
1934
	

2.054
	

1964
	

2.523
1935
	

2.906
	

1965
	

3.152
1936
	

1.991
	

1966
	

3.003
1937
	

2.537
	

1967
	

2.504
1938
	

2.370
	

1968
	

3.093
1939
	

2.427
	

1969
	

2.244
1940
	

2.462
	

1970
	

2.827
1941
	

2.616
	

1971
	

1.693
1942
	

2.762
	

1972
	

2.149
1943
	

3.921
	

1973
	

2.635
1944
	

2.933
	

1974
	

2.431
1945
	

4.607
	

1975
	

2.084
1946
	

3.898
	

1976
	

1.792
1947
	

3.460
	

1977
	

2.161	47



1948	 3.061	 1978	2.882
1949	 4.556	 1979	4.441
1950	 2.681	 1980	3.940
1951	 2.493	 1981	3.121
1952	 2,929	 1982	3.625
1953	 2.010	 1983	4.228
1954	 1,924	 1984	2.326
1955	 1.990	 1985	2.971
1956	 2.291
1957	 3.841
1958	 2.263
1959	 2027
1960	 2.872

O calculo da demanda de agua utilizada baseia-se em
• evapotranspiração de referência segundo o Método de Penman

Modificado, a partir das normas climatologicas do periodo 1961-1990 (30
anos) das estações do DNMET em Remanso, Barra, Ibipetuba, Bom
Jesus da Lapa e Correntina;

• planos agrícolas modais elaborados pela HYDROS Engenharia
para projetos de irrigação situados em toda a região do estudo, que
contemplam 14 culturas e taxa mensal de ocupação variável entre 82%
e 100%,

• metodologia preconizada pela FAO para determinação da
evapotranspiração maxima luso consultivo) no Programa Crop.'at versão
52, de 1988;

• um "mix" de métodos- de irrigação numa proporção de equipa-
mentos modernos, efetivamente mais adequada para as projeções que
para a situação atual, incluindo: aspersão convencional e sistemas
assemelhados, pivô central e irrigação localizada.

Os resultados figuram na Tabela II, observando-se que as deman-
das hidricas decrescem ao longo da calha de Remanso para Bom Jesus
da Lapa e deste eixo para oeste.

Tomando os dados de Bom Jesus da Lapa como representativos
de todo o médio São Francisco, em termos médios, a demanda hídrica
anual e de 22.380 m3/ha, ou seja, 0,71 l/s/ha para 24 horas diartas, embora
os equipamentos instalados sejam dimensionados para 20 horas.

A vazão derivada para os 142.000 hectares é, portanto, de 100 rn3/
se o retorno ao manancial de superficie, de 25 m 3/s; logo, o consumo pela
irrigação e de 75 m3/s.

As vazões correspondentes aos acréscimos do abastecimento
humano e animal são inferiores a 3 m3/s e consideradas desprezíveis

Tabela II: Demandas hídricas operacionais de captação em 1/si
ha para 24 horas

ESTAÇÕES
MESES

Remanso	Barra	B.J. da Lapa Correntina Ibipetuba

Jan	0,76	0,85	0,64	0,63	0,36
Fev	0,87	0,93	0,79	0,60	0,57
Mar	0,81	0,93	0,84	0,70	0,60
Abr	0,82	0,93	0,76	0,70	0,66
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Mai
	

0,76
	

0,79
	

0,70
	

0,63
	

0,61
Jun	0,78
	

0,82
	

0,72
	

0,64
	

0,63
Jul
	

0,85
	

0,82
	

0,79
	

0,70
	

0,67
Ago	1,00
	

0,84
	

0,91
	

0,85
	

0,79
Set
	

1.06
	

0,85
	

0,91
	

0,88
	

0,86
Out
	

1.06
	

0,82
	

0,85
	

0,75
	

0,79
Nov	1,00
	

0,82
	

0,72
	

0,39
	

0,61
Dez
	

0,85
	

0,73
	

0,60
	

0,28
	

0,39

Demandas
em
m fha/ano 27.909	26.605

	
22.380
	

20,383
	

19.920

Evaporação e pluviometria sobre o espelho d'água. A evaporação
do tanque classe A em Remanso é de 2.947 mm anuais, a evaporação
de lago, 2.152 mm, e a pluviosidade média anual, 696 mm.

Considerando-se, de forma simplificada, a superfície do lago na
cota 391,00 m (cota média do reservatório no período 1978-1985 -
primeiros oito anos), ou seja, 3.544 km 2, as perdas por evaporação, tem-
se 2.152 mm - 696 m = 1.456 mm/ano ou 163,6 m3 /r.

O balanço atual em ano médio, seria, portanto, em m3/s:

• Vazão média afluente a Sobradinho	 2.769
(período. 1930 a 1970)

• Evaporação menos contribuição pluviométrica	163
• Consumo da irrigação	 103
• Balanço	 2.503

Como a vazão mínima em Sobradinho deve ser 2.060 m 3/s para
garantira energia firme do Sistema CHESF, observa-se que, considerado
o ano médio, há um excedente hídrico de 471 m 3/s, que poderia suportar
uma ampliação da atual área irrigada em 628 mil hectares.

Todavia, a energia firme do sistema CHESF seria reduzida na
hipótese de repetição das seqüências de afluéncias naturais registradas
no período crítico 1952-1955.

A regularização promovida pelo Reservatório de Sobradinho, cujo
volume util é de 34 bilhões de metros cubicos e correspondea 43% de sua
descarga média anual, comporta as variações normais das vazões
afluentes, em períodos plurianuais; entretanto, uma seqüência longa de
vazões afluentes baixas como a do período citado compromete a energia
firme do sistema CHESF. Pela simulação operacional do reservatório do
período crítico - junho de 1952 a dezembro de 1955- constataram-se
falhas, indicando que o reservatorio atinge o seu nível operacional mínimo
nos seguintes meses: dezembro de 1954 e setembro a dezembro de 1955.

Conseqüentemente, torna-se imperiosa a construção de barragens
regula rizadoras a montante.

Regularização Fluvial

Qual a disponibilidade de água que pode ser destinada à irrigação
no vale do São Francisco, sem se estabelecerem conflitos com outros
usos, mormente com a geração de energia?

A resposta a esta questão não é tarefa fácil e os despretensiosos
termos desta nossa conversa não vão além de um simples arranhão na	49



superfície do problema. O conhecimento real da problemática de conflito
entre os usos multiplos da agua do São Francisco, como de qualquer outra
bacia fluvial, e de busca de soluções otimizadas passam,
imprescindivelmente, pela elaboração de um plano de utilização integrada
dos recursos hidricos. O referido plano estabelecera, dos pontos de vista
técnico e socioeconômico, uma ordenação de prioridades e fornecera um
referencial para ação dos diversos orgâoc setoriais, oficiais ou privados,
sugerindo a articulação das políticas setoriais Um plano como tal conterá
os fundamentos adequados para a tomada de decisões do Poder Legislativo
e do Poder Executivo.

Permitamrne aqui abrir parenreses para mencionar a louvavel
iniciativa do Secretario de Recursos H idricos, Saneamento e Habitação do
Estado da Bahia, Dr. Cezar Augusto Rabello Borges, que, através da
Coordenação de Recursos Hidricos, esta elaborando o plano diretor de
quase todas as bacias hidrográficas do Estado da Bahia. Tais planos
permitirão estabelecer linhas de ação para melhor gestão, uso e preser-
vação dos recursos hidricos do Estado.

O potencial hidrelétrico do vale se encontra quase totalmente
inventariado. Em Minas Gerais, área de concessão da CEMIG, o inventá-
rio foi feito pela Canambra Engineering Consultants Limited e na area
concessão da CHESF. pela Hidroservice, em "Estudos Energeticos do
Nordeste". Outros estudos foram realizados pela CODEVASF em conve-
nio com o U.S. Bureau of Reclamation, com a OEA e ainda sob contrato
com consultoras nacionais

O relatorio da Canambra apresenta estudo de 26 locais barráveis,
dos quais 22 com dupla finalidade de regularização fluvial e produção de
energia e 4 com apenas esta ultima finalidade, como se apresenta na
Tabela III. O somatorio dos provaveis volumes uteis dos reservatorios a
serem construídos é de 23,000 hm 3 e correspondem a praticamente 1/3
da descarga média anual em São Francisco, onde a vazão media
representa mais de 60% da descarga do São Francisco em sua foz (Tabela
lIlA).

Na área da CHESF foram inventariados 7 aproveitamentos hidrelé-
tricos, alem dos ja construidos ou em construção.

Tabela III - Barragens no Vale do São Francisco - Estado de
Minas Gerais - principais características

TEM	T"1i.	 r.-	oImeLitH	ic:énc

arenagen'i	queda possivei do	nominal
(km )	im	reservutúrio	iMWl

O 1	Tol ioCS

02	('dpu L

03	0onceiço
do Para

04	Pnmpéu
05	Peixe-

Bravo
06	Ançjueret
07	Choro
08	Retiio
09	T Marias

0	Formoso
1 	Cedro

50	12	Picão

8, Fraricisno	13 1300
Pará	2430

Para	E 1330
S. Francisco 25 900

Paraopeba
Paraopeha
Paraopeha
Para opeba
8 Francisco
8 Francisco
R Velhas
R. Velhas

	

38,5	2,160

	

20.7	132

	

48,0	780

	

18,0	-

620
1 480

74

380
15 000

1,340
2 770

213

59,7

2 9, 8
23$

26,0
41,3
113.6
41.1

342.0
230.6

70,0
17,1

7,530
	

29$
10300
	

32,0
10,900
	

27,0
11 900	46,0
50 560	56,5
60 900
	

27,5
9 300
	58,7

11 040	24,0



13	Quartel	Paraúna	1.620	331,0	592	107,0
14	H Branca	Paraúna	1.790	81,0	-	17,7
15	Santo

Hipólito	R. Velhas	17.000	17,0	115	12,0
16	Rodeado	Pardo	710	418.0	296	69,5
17	Alivio	R. Velhas	25.640	25.0	740	37,0
18	Jequitai	Jequutaí	6.820	75,0	684	35,6
19	B. Grande	S. Francisco 106,700	21,0	2.100	258.2
20	Queimado	Preto	3.930	192,7	533	107,2
21	Roncador	Preto	7.510	30.0	580	21.9
22	Garrote	Paracatu	35.700	32.0	3.940	106,7
23	Urucuia	Urucuia	7.630	41.0	2.080	30.4
24	Escaramua Urucuia	18.600	29.0	3.350	51,8
25	Januária	S. Francisco 194.700	13.5	1.600	249.0
26	Bananeiras	S.Francisco 202.700	11.5	1.100	219.0

* Sem armazenamento. Já existentes à época do relatório.
Fonte: Canambra Engineering Consultants Limited.

Tabela IIIA - Escoamento médio anual do rio São Francisco -
1928/1968

Km	LOCAL	ÁREA	FLUXO VAZÃO % do
km 2 1/s/km2 M 31 Vale

2.527	Iguatama	5.020	18,0	90
R. Paraopeba	130

2.221	Três Marias	49.750	13,2	660
2.050	Pirapora	63.612	13,5	860	27
2.025	R. Velhas	 350
2.001	R Jequitaí	 50

Barra Jequitaí	 1.260
A. Paracatu	 540
R. Urucuia	 240

1.830	S. Francisco	183.450	10,8	2.040
R. Carinhanha	 150

1.586	Carinhanha	255.696	8,8	2.240	70
R. Corrente	 210
R. Grande	 250

1.178	Barra	401.380	6,4	2.760	85
759	Juazeiro	514.635	5,4	2.800
319	Petrolândia	591,210	4,8	2.880	90
133	Traipu	627.790	4,7	3.060

O	Atlântico	640.522	4,9	3.150	100

Tabela IV - Aproveitamentos hidrelétricos inventariados
no vale do São Francisco na Área da CHESF

Nome do	Rio	Potência	Energia
Aproveitamento	 Inventariada (MW) Firme (MW)

Gatos 1
	

Formoso	30
	

15
Gatos III
	

Formoso	36
	

18
Sacos Formoso	 114

	
57

Paratinga	S. Francisco	440
	

184
Alto Fêmeas	Fêmeas	 50

	
25

Orocá
	

S. Francisco	500
	

336
1 bó
	

S. Francisco	600
	

404	51



Os estudos realizados pela CODEVASF/OEA no rio Paracatu
indicam algumas barragens e usinas hidrelétricas.

Tabela IVA - Principais barragens e usinas hidrelétricas estu-
dadas na Bacia do rio Paracatu

Item	Local	Rio	Área de	Volume Vazão Potência U$
Drenagem Armazena- Média Instalada	/

	

(km 1 )	do (hm 3) ( m 3/s)	(MW) (Kw)

1	Garrote	Paracatu	35.700	3.940	370	135,0 1.131
(ou Paracatu)

2	do Sono	do Sono	4.085	900	40	-	-
3	Roncador	Preto	6.650	575	75	26,0 1.322
4	Preto

Alto	Preto	4.365	570	50	-	-
5	Queimado Preto	3.930	533	45	112,5	794

Fonte: Projeto Paracatu - OENCODEVASF.

No rio das Velhas, assim como no rio Jequitaí, a CODEVASF
realizou estudos detalhados para irrigação, que resultaram em alteração
dos aproveitamentos hidrelétricos.

Assim, a barragem localizada em Lassance, no rio das Velhas,
com as finalidades de armazenamento, energia e irrigação, e a barragem
de Jequitai apresentam as seguintes características:

Tabela IVB - Barragens no rio das Velhas e rio Jequitaí

Local	Rio	Volume útil	Queda	Vazão Mínima Garantida
(hm 3)	(ml	para energia (m3/s)

Lassance Velhas	5.100	40,0	 235
Jequitaí	Jequitaí	640	66,2	 42

Tabela IVC - Barragens e usinas hidrelétricas na bacia do rio
Grande

Usina

Alto Fêmeas
Palmerinha
Redenção
Estreito

Descarga	Queda
Regularizada	Média

	

(m 3/s)	 (m)

	

33	 110

	

68	 52

	

40	 42

	

195	 16

Potência
Instalada
(MW)

58,0
56,0
26,8
50,0
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Tabela V - Barragens de múltiplas finalidades do Alto e Médio
São Francisco

Aproveita-	Localização	Finali- V. útil do Queda	Área do-
mento	 Iriol	dade	reserva-	(m)	minada p1

tõrio	irrigação
(109m )	(ha)

Vazão
mínima
garant.
p/ener-

gia (m Vs)

01 Formoso	S Francisco AEI	1,640	26,7
02 Lassance	das Velhas	AEI	5,100	40,0
03 Jequitaí	Jequitai	AEI	0,640	66,2
04 Bica Grande S Francisco AEI	2,100	20,4
05 Bananeiras S Francisco	El	-	11.2
06 Roncador	Preto	AEI	0,580	25,7
07 P. Diamante da Prata	AEI	0,387	20
08 Escuro	Escuro	AEI	0,933	20
09 Urucuia	Urucuia	AE	1,227	37.6
10 B.da Pedra **Gorutuba	AI	0,455	-
11 Sacos	Formoso	AE	0,178	88,6
12 Sta. Maria	Corrente	1	-	-
13 Fêmeas	Fêmeas	E	-	103
14 Palmeirinha Grande	1	-	-
15 Nova Vida	Branco	AI	0,500	23
16 Preto	Preto	AEI	0,492	36

25 900
	

540
28,200
	

235
30.000
	

42
20.000
	

967
100 000
	

1 084
10.000
	

52
10.000
	

70
15100
	

70
80

20.000	-
-	71,2

100.000	-
-	30

50.000	-
87.000	-

100.000	20

(*) Armazenamento - A	Energia - E	 Irrigação -
(XX) Em Operação	 Fonte: CODEVASF

Reavaliação feita pela CODEVASF das barragens inventariadas no
alto e médio São Francisco indica um volume útil armazenável da ordem
de 13.000 hm 3 em 11 barragens. (Tabela V).

Um plano geral de utilização integrada de todo este complexo de
barragens e usinas hidrelétricas inventariadas deve ser formulado, visan-
do à sua otimização e à operação integrada para seus múltiplos propósi-
tos, como: Energia - Irrigação - Abastecimento de Agua Municipal e
Industrial - Preservação Ambiental - Navegação - Controle de Enchentes
- Lazer - Pesca e Piscicultura

Plano geral de utilização integrada dos recursos hídricos da bacia
do São Francisco.

A elaboração de um plano geral de utilização integrada dos recursos
hídricos da bacia do São Francisco requer uma perfeita compatibilização
com os planos estaduais, que contemplam bacias tributárias; não
prescinde de alguns conceitos básicos para o estabelecimento de limites
entre setores conf 1 itantes e entre desenvolvimento e preservação. Exem-
plo típico é a cota de coroamento da barragem de Paratinga. Se, de um
lado, a cota originalmente prevista buscava maximizar os benefícios em
geração de energia, por outro lado, a Comissão Interministerial de Estudos
para Controle de Enchentes do Rio São Francisco, em seu relatório (1980),
recomenda limitações do nível da barragem de Paratinga a uma cota que
evite a inundação de valiosas áreas agricultáveis, assim como da cidade
de Bom Jesus da Lapa. Tal redução pode comprometer a viabilidade
econômica do projeto.

Assim, desenvolvimento e preservação podem conflitar-se, reque-
rendo plena consideração de ambos, antes que escolhas razoáveis
possam ser feitas.

A decisão envolve escolha entre valores sociais em nível nacional,
mediante políticas administrativas e legais. O papel do técnico especia-	53



lista é ajudar a atingir estes objetivos nacionais. Ele deve ir ao encontro
de um ótimo plano, através de decisões que visem construir o melhor e
a melhor maneira de construi-lo.

Os objetivos nacionais podem contemplar três aspectos: desen-
volver nossos recursos, preservar determinados recursos e promover o
bem-estar do nosso povo. Aqui nos defrontamos com o problema do
maximizar três variaveis ao mesmo tempo

O bem-estar social e uma determinante prioritaria por selecionar a
melhor combinação de uso dos recursos. Este principio rejeita planos que
resultem em benefícios de poucos ou prejuízos de muitos e chama a
atenção para resistências e necessidades básicas de grupos particulares
ou de localidades.

• Plano de Múltiplas Finalidades

Transformar todas as considerações sociais, econômicas e físicas
em um plano de multiplas finalidades é tarefa assaz complexa. Cada
finalidade potencial de um projeto pode ser considerada so ou em
combinação com outras. E deve estar relacionada com os objetivos e
projeções para o futuro, com e sem o projeto. Para evitar decisões
deformadas, que constituem perigo, a formulação do plano deve ser e
prover respostas a questões inevitaveis como:

- por que fazê-lo?
- porque fazê-lo agora?
- porque fazé-10 desta forma?

A formulação do plano deve selecionar as finalidades a serem
contempladas, os meios físicos, a dimensão das obras e a area a ser
beneficiada. Isto é, deve decidir:

- o porquê do empreendimento;
- como deve ser executado;
- qual sua dimensão.

De forma ideal, um projeto adequadamente planejado é
aquele no qual cada finalidade ou principal segmento provê beneficios pelo
menos iguais aos seus custos. Urna analise incremental deve ser feita
para mostrar as vantagens ou desvantagens de se adicionarem ou se
omitirem incrementos de tamanho ou de uso. A formulação do plano é
basicamente uma série de escolhas entre alternativas - diferentes
métodos, materiais e tipos de estruturas para alcançar os objetivos do
projeto; diferentes maneiras de desenvolver o mesmo local; uso de
diferentes locais para as mesmas finalidades, diferentes combinações de
diversos tipos de obras, diferentes tamanhos das obras, tais como a altura
económica da barragem, seleção da capacidade da usina hidrelétrica e
extensão da arca irrigavel

Quandoas metas do projeto enfatizam beneficios tangiveis,
tais escolhas podem ser auxiliadas por dados quantitativos. Outras vezes,
critérios sociais podem ser mais importantes que a eficiência económica.
A qualidade ou a distribuição dos beneficios gerados pode resultar em
maior interesse que sua quantidade. Os responsáveis pelo projeto podem
buscar, preferencialmente, a máxima oportunidade de emprego, o cres-
cimento económico ou a redistribuição de renda, e não apenas a
produtividade. Uma forte dose de discernimento, bom senso e perspicacia
se requer para acomodar esses objetivos na formulação do plano.

Na pratica, é impossível levantar todas as alternativas,
considerar todas as conseqüencias e aplicar todos os sistemas de
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planos alternativos são similares, de tal maneira que se pode focalizar as
diferenças entre as várias maneiras de atingir os objetivos. A sofisticação,
porque os meios escolhidos podem levar a conseqüências diferentes
daquelas finalidades que se buscam e, em alguns casos, a efeitos não
desejados, pode exceder em importância outras considerações

Benefícios e Custos

A identidade de benefícios e custos é determinada pelos objetivos
e conseqüências do projeto proposto. A natureza dos objetivos determina
o que deve ser considerado como benefício e o grau de sucesso é medido
por métodos apropriados para a natureza do beneficio. A análise beneficio-
custo é um escrutínio formal que determina se os resultados justificarão
suas despesas. Completa investigação no estágio de planejamento pode
impedir perdas, evitar investimentos desnecessários e prever falhas.

Postulados específicos são necessários com referência à vida útil
do projeto, à adequada taxa de juros aplicável ao fluxo futuro de benefícios
e custos, aos níveis de preços a serem adotados e ao reconhecimento
relativo dos efeitos monetários e intangíveis.

Cada pessoa afetada por um plano o julgará à luz dos custos e
ganhos para ela própria e os interesses que ele representa. Pode buscar
meios de evitar efeitos danosos para si e carregar custos ocultos sobre
outros. Planos totalmente diferentes podem ser visualizados por pessoas
com diferentes pontos de vista. Quais pontos de vista devem ser
adotados? E claro que projetos financiados pelo publico devem ser
analisados do ponto de vista público, representado o interesse nacional.
Para garantir apoio e participação, entretanto, os benefícios para o local
devem exercer os custos locais. Assim, pelo menos quatro pontos de
vista devem ser conciliados: o local, o estadual, o regional e o nacional.

• Alocação de Custos

A alocação de custos não é necessária, obviamente, a um projeto
de finalidade unica. O problema de alocação surge quando o plano inclui
custos conjuntos de estruturas que produzem diferentes tipos de serviço.
À primeira vista, a tarefa parece impossível - dividir algo que é indivisível.
E ao final se pode concluir que qualquer método de alocação de custo é
algo arbitrário e inevitavelmente representa mais bom senso e discernimento
que previsão matemática. As fórmulas usadas são guias conceituais para
um melhor julgamento.

Baseado no exemplo do projeto de finalidade única, pode-se
identificar um principio de alocação mínima - em que os custos de obras
físicas individuais e outros custos que servem somente a uma finalidade
devem ser debitados a esta finalidade. Subestações de energia, eclusas
de navegação, canais de irrigação, adutoras de abastecimento de água
são exemplos típicos. Há também o principio de máxima alocação, em
que a uma determinada finalidade não deve ser debitado mais que o valor
dos seus benefícios limitados pelos custos de fontes alternativas para
estes benefícios.

O método preferido de "custos segregáveis benefícios remanes-
centes" e o método da "despesa alternativa justificável", ambos subtra-
em a alocação mínima da alocação máxima para cada finalidade e
distribuem os custos conjuntos na proporção dos valores encontrados
pela subtração. Os métodos diferem na quantidade de detalhes utilizados
na determinação de custos específicos e segregáveis.
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• Reembolso

Depois que os custos de investimentos e de operação são alocados
entre os usos do projeto, arranjos devem ser feitos para o reembolso e
financiamento do projeto. Esses arranjos não são reembolsáveis, como
controle de enchentes; neste caso, os benefícios são computados através
de estatísticas de prejuízos causados por enchentes, que serão evitados;
outros devem apresentar juros diferenciados, ou não pagar juros, como
acontece com a irrigação nos Estados Unidos; outros são regidos por
regras especiais, como a aliquota de lazer; outros, como energia elétrica
e abastecimento de água, não somente devem pagar seus próprios
custos com juros, como também prover ajuda financeira a outras
finalidades.

Estudos especiais de reembolso de irrigação devem ser feitos para
determinar a capacidade de pagamento dos irrigantes e estudos de tarifa
para energia elétrica e abastecimento de água. Um programa de reembol-
so deve ser preparado, demonstrando a cobertura de todos os custos
reembolsáveis.

2.2. A irrigação privada nos Chapadões do Paracatu,
Eng2 Agrônomo André Carlos Ferreira Xavier.

• Situação atual e perspectivas

É importante chamarmos a atenção dos nobres deputados, prefei-
tos, dirigentes de entidades governamentais e de empresas e dos demais
presentes, para o fato de que o Brasil possui a maior bacia hidrográfica e
o segundo maior potencial de irrigação do mundo. Possui 30 milhões de
hectares de várzeas e 29 milhões de hectares de terras altas irrigáveis, à
exceção da Amazônia. Apesar desses números, o Brasil ocupa, tão-
somente, o 1511 lugar em área irrigada e o 29Q em relação a área irrigada/
área cultivada.

Os seguintes dados explicitam claramente esta situação:

Quadro 1 - Relação entre área irrigada e área cultivada em
países selecionados.

PAÍS	 ÁREA IRRIGADA/CULTIVADA

1 11 Egito	 100%
211 Paquistão	 75%
3Q Japão	 68%
49 México	 26%
SQ Itália	 24%
611 Espanha	 15%
70 U.S.A.	 11%
811 Brasil	 4%

Na década de 70, a agricultura brasileira experimentou transforma-
ções significativas, modernizando-se e iniciando a efetiva incorporação
dos cerrados ao processo produtivo.

De um modo geral, os instrumentos de política agrícola, tais como
crédito rural, subsídios, CFP, etc., e os investimentos de apoio à produção



(energia, transporte, armazenamento) constituíram-se em fatores decisi-
vos para o aludido processo de transformação, propiciando o atingimento
de índices significativos no crescimento da agricultura nacional (10%
a.a.). Particularmente no caso dos cerrados, o Polocentro foi o principal
instrumento utilizado pelo governo federal para iniciar a sua ocupação
económica.

Em Minas Gerais, além do Polocentro, o Programa de Assenta-
mento Dirigido do Alto Paranaíba (PADAP) também contribuiu decisiva-
mente para a exploração econômica do cerrado, visto que introduziu
naquela região o desenvolvimento da agricultura em bases empresariais,
combinando com eficiência os fatores de produção.

Vale destacar que este programa é o precursor do PROCEDER.
Na década de 80 os preços internacionais de alimentos caíram e os

estímulos à agricultura desapareceram. Por outro lado, o padrão de
desenvolvimento económico foi dirigido para a industrialização, nitida-
mente a urbana.

A manutenção de salários reais baixos garante o crescimento
urbano-industrial e depende da produção de alimentos baratos. Qual-
quer desequilíbrio do abastecimento interno que provoque elevação
exorbitante dos preços dos produtos agrícolas pode gerar conflitos sociais
de conseqüências imprevisíveis. Portanto, a estabilização interna dos
preços agrícolas é fundamental e o expediente utilizado pelo Brasil, em
épocas de quedas da oferta interna, tem sido a importação de alimentos,
que carreia para o exterior divisas tão necessárias ao processo de
desenvolvimento do País.

A garantia de uma agricultura que possa sustentar o abastecimento
interno, propiciando, de um lado, remuneração adequada ao produtor rural
e, de outro lado, preços acessíveis ao consumidor passa necessariamen-
te pelo aumento da produtividade rio campo e por uma intervenção do
governo no processo de comercialização da produção agrícola.

No que tange ao aumento da produtividade, a irrigação surge como
um meio fundamental para a consecução deste objetivo.

Em Minas Gerais, a região denominada Chapadões do Paracatu",
por suas características geomorfologicas, hidricas, topográficas e de
localização espacial, se apresenta com grande vantagem comparativa
para a introdução dessa tecnologia.

A região dos chapadôes do Paracatu tem área de 59.933 km 2 e
população de 295.349 habitantes, em 11 municipios, a saber: Arinos,
Buritis, Bonfinópolis, Formoso, Guarda-Mor, João Pinheiro, Lagamar,
Paracatu, Presidente Olegário, São Romão, Unaí e Vazante. A precipita-
ção média anual é de 1.200 mm, concentrada entre os meses de outubro
e fevereiro. Há ocorrência de veranicos freqüentes.

O potencial irrigável é de 472.500 ha e a área irrigada atualmente
é de 28.500 ha, dos quais aproximadamente 11.000 ha são de cooperados
da CAMPO e 17.500 ha de outros produtores.

A agropecuária na região contribui com 27% do PIB de MG.
A região, cuja produção e totalmente mecanizada, é a quarta maior

produtora de grãos de Minas Gerais e ocupa 14,5% da área do Estado.
Minas Gerais possui 461 irrigantes consumidores de energia

elétrica em alta tensão, usuarios de pivô central, sendo que 57 estão na
região dos Chapadões. Devido à falta de linhas de transmissão de energia
elétrica na região, o numero de equipamentos movidos a diesel é grande.

Órgãos governamentais, como EMBRAPA e Secretaria Nacional
de Irrigação, em associação com cooperativas locais, tem implantado
sistemas de controle de irrigação através do monitoramento das condi-
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cões de clima, do solo e de parâmetros culturais, visando ao uso racional
dos fatores de produção: solo, água, energia e insumos. Buscam maior
eficiência destes fatores, por meio de equipamentos de campo e uso de
programas de computação especifícos. isso tem levado à obtenção de
menores custos de produção, devido à economia de energia, maior
produtividade e eficiência dos fatores de produção.

Perspectivas futuras

A região iniciou a produção de grãos destinados a sementes
selecionadas para abastecer os consumidores do Centro-Oeste e apre-
senta agora a tendência de produzi-los para a produção de proteina animal
)suinos, aves, pecuária leiteira e de corte).

Poderão surgir várias agro-industrias voltadas para beneficiamento
de sementes e produção de rações, com aproveitamento do oleo dos
grãos

Quanto à horticultura e fruticultura, as regiões de Jaiba, Janauba e
Pirapora são mais vocacionadas, devido às condições climaticas, à
produção para o consumo interno, Entretanto, a exportação ja esta sendo
iniciada, com resultados positivos. Inclusive, no Projeto Jaiba, prevê-se
a implantação de diversas agroindustrias.

A CEMIG esta implantando uma linha tronco para reforçar o
abastecimento de energia elétrica na região.

A RURALMINAS, através do PLANOROESTE investiu maciça-
mente na construção de estradas, escolas, hospitais, postos de saude o
rede de energia eletrica.

Atualmente, diversos orgãos do governo cuidam da manutenção,
recuperação e ampliação desta infra-estrutura. Registre-se que está em
fase final de licitação a implantação de uma area irrigada de 5.500 ha -
Projetos Entre - Ribeiros II e III. E um projeto em que a captação e
distribuição de água é coletiva e planejada de acordo com a condição
topográfica da região e a localização das propriedades. O planejamento foi
iniciativa dos produtores. Para implementar o projeto, existe apoio dos-
Governos Federal e Estadual.

As propriedades dos cooperados tem área media de 300 ha, dos
quais se prevê a irrigação de 120 ha, pelo sistema de pivo central.

• Armazenagem

O setor privado tem capacidade instalada para armazenar 439.000
toneladas e a CASEMG, orgão ligado ao Governo de Minas e à Secretaria
de Agricultura tem capacidade para 555.000 toneladas.

• informações gerais

O Governo de Minas Gerais tem-se preocupado com a utilização
dos recursos hidricos na região. A aprovação de projetos de irrigação por
orgãos governamentais é condicionada á realização de estudos hidrologicos
criteriosos, sendo liberadas as concessões de uso da agua, de acordo
com critérios pre-estabelecidos.

Existem alguns estudos de regionalização de vazão, para algumas
bacias e o Governo de Minas esta propondo um estudo para elaborar um
Plano Diretor de Recursos Hidricos, visando identificar o potencial e
racionalizar o uso da agua
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