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APRESENTAÇÃO

Nos dias 24 e 25 de agosto de 1993, a Comissão interestadual
Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do
Rio São Francisco - CIPE-São Francisco - promoveu, em Aracaju, a sua
40 Reunião Ordinária, ocasião em que se discutiu o tema da pesca e da
piscicultura.

As atividades tiveram início com os pronunciamentos do Exmo. Sr.
Dr. João Alves Filho, Governador do Estado, do Deputado Reinaldo Moura,
Presidente da Assembléia Legislativa, e do Dr. José Carlos Mesquita
Teixeira, Vice-Governador do Estado de Sergipe.

A seguir, foram apresentadas palestras, seguidas de debates entre
os presentes, sobre a situação atual e as perspectivas do setor pesqueiro
no Alto, no Submédio e no Baixo São Francisco, pelos seguintes
especialistas da CODEVASF: Dr. Marcelo José de Meio, de Três Marias-
MG; Dr. Moacyr Luciano Ferraz, de Juazeiro-BA; e Dr. Odilon Jovino de
Araújo, de Pacatuba-SE.

No segundo dia, sob a coordenação do Presidente do CEEIVASF,
Dr. José Theodomiro de Araújo, promoveu-se uma mesa redonda, com a
finalidade de se discutir a questão da pesca e de sua interação
socioeconômica e ambienta] na região.

Participaram do debate, além dos parlamentares e dos palestra ntes
do dia anterior, representantes da Universidade Federal de Sergipe, do
IBAMA, de Prefeituras Municipais e de entidades ambientalistas.

A programação incluiu, ainda, uma visita da Comissão ao Municí-
pio de Propriá, com o objetivo de se conhecerem as instalações da fábrica
de rações para camarão do Grupo SIBRA, de Taiwan, e a estação de
piscicultura de Pacatuba, que se encontrava sob orientação do IBAMA.

A discussão desse tema, diante de sua relevância para a
socioeconomia do vale do São Francisco, já foi incluída na definição da
programação ordinária da CIPE-São Francisco. Fica evidente, como
demonstram os depoimentos e palestras aqui publicados, a situação de
penúria em que se encontram as condições de pesca do rio, bem como
o descaso das autoridades que atuam no setor.

A CIPE-São Francisco, ao levantar o problema e discuti-lo de
maneira franca e transparente com especialistas e outros interessados,
cumpre umas das funções precípuas para as quais foi criada. Dessa
forma, contribui para a compreensão e a conseqüente busca de soluções
para uma questão que está relacionada com a própria vida do rio São
Francisco.

Deputado Agostinho Patrús
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais
7



1 2 ETAPA —Dia 24/8/93

1 - PRONUNCIAMENTOS

1.1. Pronunciamento do Dr. João Alves Filho, Governador do
Estado de Sergipe.

Exmo. Sr. Presidente da Comissão Interestadual Parlamentar de
Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São
Francisco -CIPE -São Francisco e Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, Deputado José Ferraz; Exmo. Sr. Governador
José Carlos Mesquita Teixeira; Exmo. Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Sergipe, Deputado Reinaldo Moura; Exmo. Sr.
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado da Bahia, Deputado
Antônio lmbassahy; Exmo. Sr. ex-Presidente da CIPE, Deputado Romeu
Queiroz; Exmo. Sr. Secretário de Estado da Irrigação, Manuel Hora;
Exmos. Srs. Deputados estaduais; Exmos. Srs. Prefeitos de Propriá,
Cláudio Resende Nunes e de Cedro, José Roberto Lima Santos; limo. Sr.
Superintendente do IBAMA, Prof. Edivaldo Rosa; Sr. Diretor Regional da
CODEVASF, Carlos Hermínio Aguiar Oliveira; demais autoridades, mi-
nhas senhoras e meus senhores.

Na abertura dos trabalhos venho manifestar a grande honra e
satisfação que nós, do Estado de Sergipe, temos em receber tão ilustres
personalidades, representantes maiores das Assembléias Legislativas
desta nossa querida e sofrida região nordestina.

Gostaria, preliminarmente, de dizer que havia adiado uma viagem
importante que tenho de fazer aos Estados Unidos para assinar um
contrato dos mais significativos para o nosso Estado, para ter  oportuni-
dade de recebê-los com assistência maior, inclusive para um jantar hoje
à noite, conforme havia acertado com o Presidente da Assembléia
Legislativa de Sergipe, Deputado Reina Ido Moura.

Entretanto, recebi um telefonema do Sr. Ministro da Educação, que
presidirá a missão brasileira, fazendo um apelo para eu não perder essa
viagem, dado que os Governadores de outros quatro Estados da região
irão. Trata-se, de fato, do mais relevante contrato já assinado para a
Educação nestas ultimas décadas. Sergipe receberá o equivalente a 3
trilhões de cruzeiros, num prazo de cinco anos.

Quero apenas, com estas palavras, justificar a minha ausência no
final da reunião e dizer que não poderei estender-me muito aqui corri os
senhores.

Meus amigos, eu não poderia perder uma oportunidade desta para
prestar minha homenagem aos senhores por esse estudo, essa preocu-
pação que os senhores estão tendo com o rio São Francisco.

Nós entendemos que o rio São Francisco é a maior riqueza que
temos no Nordeste brasileiro. E nãotemsido dadoa esse riootratamento
e a importância que ele merece, pelo que poderia retribuir-nos, em termos
de riquezas, com muito mais do que já nos dá.

Eu gosto muito de comparar o exemplo do rio São Francisco com
o do rio Cobrado dos Estados Unidos.

0 rio Cobrado, para os senhores terem uma idéia, corta a região	9



mais árida dos Estados Unidos e do México. Pois bem, aquele rio, tão
cantado em prosa e verso, tem um sétimo da vazão do rio São Francisco,
e consegue irrigar sete Estados americanos e parte do México.

Isso mostra o quanto estamos distantes do aproveitamento ideal
do rio São Francisco. No levantamento do projeto RADAM foi identificado,
no Nordeste brasileiro, um potencial de área irrigável em torno de 8
milhões de hectares. Para que tenhamos uma idéia do que significam 8
milhões de hectares irrigáveis, basta lembrar que o Estado da California,
o mais rico dos Estados Unidos, e, hoje, o maior produtor de alimento::
variados do mundo, irriga algo em torno de 4,5 milhões de hectares.

Tive a oportunidade de conhecer aquele Estado com certo detalhe,
passando algum tempo ali numa viagem de estudos, e pude ver alguns
exemplos que nos enchem de esperanças, do que podemos ter aqui. A
California exporta 265 produtos diferentes e consegue ser, isoladamente,
o maior produtor de alimentos do mundo. Apresenta, tarnbem, um dos
mais altos padrões de vida dos Estados Unidos.

Mas é bom nos lembrarmos que aquele Estado era pobre, miserá-
vel, há poucos anos atras. Na década de 30, Roosevelt, ao assumir a
Presidência dos Estados Unidos, logo após o "crack" da Bolsa de Nova
York, considerou, nas grandes linhas mestras que fixou em seu "New
Deal", dois pontos como fundamentais: o plano para o Tennesse Valley
—que ficou muito conhecido, no Brasil, talvez por ter servido de inspiração
para a criação da CODEVASF—e o que, a meu ver, foi mais importante para
a economia daquele pais, que foi a conquista do oeste americano,
especialmente aquela região do Pacífico, que era a mais pobre do país.

Era uma região tão pobre que serviu de pano de fundo para vários
romances clássicos, como o que ganhou o prémio Nobel: "As vinhas da
Ira", de John Steinbeck. Ali, é mostrado, de forma dura, de forma cruel,
de forma seca, como aquele Estado era pobre. As pessoas morriam de
fome nas ruas e nas estradas da Califórnia. O cenário era pior, inclusive,
do que o que temos hoje no Nordeste.

Todavia, isso aconteceu a apenas 60 anos atrás O que se fez lá nós
podemos perfeitamente fazeraqui, com muito mais tecnologia. Roosevelt
fez as grandes transposições de rios, as grandes barragens e transformou
o oeste americano em uma prioridade nacional. Isto é que é importante.

E preciso, meus amigos, para o Nordeste brasileiro, haver uma
vontade nacional e uma decisão política. Só nos faltam essas duas
coisas, Temos muita retórica, mas precisa haver, de fato, uma vontade
política, uma decisão política, uma vontade nacional.

Pois bem, a Califórnia consegue ser, hoje, o mais rico Estado
americano, irrigando apenas 4 e meio milhões de hectares, ou seja, pouco
mais da metade do que o Nordeste tem de potencial. No entanto, só
irrigamos cerca de 250 mil hectares, muito longe, portanto, do aproveita-
mento possível.

Eu queria deixar esses pontos apenas para reflexão dos senhores
E preciso que entendamos que a água é o patrimônio mais importante da
Natureza. E temos de dar-lhe essa atenção. Por que é que um rio que tem
um sétimo da vazão do rio São Francisco consegue irrigar sete Estados,
e, ainda, parte do México, e nós estamos aqui com somas irrisórias de
áreas irrigadas? Porque a água dos rios, nos Estados Unidos, é tratada
como o bem natural mais importante e é, praticamente, toda aproveitada.

Isso, porém, meus amigos, não é feito de improviso. O rio é
abordado em todos os seus usos, de forma integrada. E explorado em
termos de geração de energia, de abastecimento de água, de produção de

10	alimentos e até de lazer, como área integrada. Um órgão apenas cuida do



rio, o que evita essa dicotomia que temos aqui, no Brasil, que tanto tem
prejudicado não só o planejamento global como um todo, mas especial-
mente o aproveitamento dos rios.

O que acontece com o rio São Francisco? Até hoje, meus amigos,
na prática, ele só tem sido aproveitado, realmente, pela CHESF. Então, o
que ocorre? O rio foi entregue aos engenheiros elétricos.

É muito bom que se aproveite o rio desta forma. Não sou contra a
geração de energia, que e importante, claro. Mas não podemos ver o São
Francisco, o rio precioso que corta a nossa região mais carente, dado
apenas a um órgão para gerar energia.

Tem de haver integração. Quando fazemos os cálculos de uma
barragem, temos de ver o máximo que ela pode dar de energia, sem
prejudicar o máximo que ela possa render na produção de alimentos. E
assim que se faz. Isso não é nenhum sonho, não.

E assim que se procede no México, que é um país em desenvol-
vimento como o nosso, na Espanha, nos Estados Unidos, e na maioria dos
países do mundo. Para não se falar em Israel, onde só faltam medir a água
com conta-gotas. Toda a água é aproveitada nos detalhes.

Sou um curioso nessa questão do semi-árido e tenho viajado por
vários países do mundo, os principais na área de semi-árido, porque gosto
de conhecer mais sobre o assunto. Fico angustiado de ver que nós, no
Nordeste, não sabemos aproveitar riqueza potencial.

Eu digo sempre, brincando, que se um marciano que não conheces-
se o Brasil sobrevoasse nosso país, à distância ele haveria de imaginar
que essas margens do São Francisco seriam a região mais rica do Brasil.
E são a região mais pobre.

Tive a oportunidade de passar um mês nos desertos da India e um
mês rios desertos da China. Também lá a água é cuidada como o bem
natural maior. Quando se planeja uma barragem, uma hidrelétrica, na
India, os estudos são aprofundados no sentido de se fazer render o
máximo de cada área específica. Pode acontecer de se sacrificar um
pouco a produção de energia para não prejudicar o muito que se pode gerar
na produção de alimentos, na pesca, na piscicultura, que é muito
importante.

Não teremos valorizado, como devemos, os nossos rios, especi-
almente o rio São Francisco, se não tivermos apenas um orgão cuidando
deles. Não pode ser a CODEVASF, fazendo parte da Secretaria de
Desenvolvimento Regional —SDR -, quando não do Ministério da Irrigação.
No Brasil mudam-se as administrações todos os dias.

Ora, a CODEVASF pertence à SDR. O DNOCS já foi do Ministério
do Interior, e hoje é da SDR de novo. A CHESF faz parte do Ministério de
Minas e Energia. Então, quando se vai planejar, é uma briga, uma disputa
irracional daqueles que querem produzir alimentos e daqueles que querem
gerar energia. Se houvesse apenas um orgão cuidando de tudo, teríamos
urna administração integrada.

Outro aspecto que gostaria de deixar para a reflexão dos senhores
e com relação à piscicultura. Sou um apaixonado pelo assunto e também
um pequeno piscicultor. Gosto de colocarem prática as idéias que a gente
tem e venho tentando algumas experiências, com resultados relativa-
mente bons.

Em minhas andanças por alguns recantos do mundo, o caso que
mais me impressionou foi o da China. Hoje é preciso termos em mente
que a grande riqueza que podemos conseguir em termos de alimentos
—normalmente conhecidos como alimentos do mar, o peixe e o camarão
—não é do mar. Absolutamente. Nem dos rios. A grande fonte de produção	1 1



desses alimentos é o planejamento, através de viveiros em terra, de
fazendas adequadas a esse cultivo.

E assim que a China consegue, hoje, ter uma produção fantástica
de alimentos, a partir da piscicultura, de forma simplificada. Uma grande
vantagem que têm as culturas da índia e da China é que esses países
sabem que são pobres, conscientizam-se disso e dão tratamentos
simplificados ao problema. Não há uma preocupação com sofisticação,
mas com resultados objetivos, que têm sido, realmente, extraordinários.

E por que não fazemos o mesmo no Nordeste brasileiro? Ê uma
indagação que deixamos.

Agora, temos de colocar os pés no chão. Temos de ser racionais.
Vejamos, por exemplo, a cultura do camarão, que, hoje, é uma atividade
rendosa. Só em Taiwan —e eu tive oportunidade de ver isto de perto-, ela
rende centenas de milhões de dólares por ano.

O que está acontecendo aqui no Brasil? Nós estamos sendo
limitados, por uma visão distorcida, em termos de ecologia. Estamos aqui
com o ilustre representante do IBAMA, o professor Rosa, que é um
intelectual, um cientista que conhece isso bem a fundo. Não me limito aos
problemas daqui, do Sergipe, professor, mas de todo o Brasil.

Estamos querendo praticar um tipo de ecologia que nem os países
do primeiro mundo estão conseguindo fazer. Por exemplo, tocou-se num
pe de mangue... não é possível, porque nisso a Natureza vai-se acabar
toda. Isso, enquanto todos os países cultivam o seu camarão, em
cativeiro, com resultados fantãsticos. Eu acho que a maior poluição que
podemos ter é a fome, é a miséria, que degrada e humilha a todos nos do
Nordeste brasileiro.

Não quero dizer, com isso, que não devemos cuidar da ecologia.
Temos que preservar o meio ambiente, temos que valorizá-lo, mas
devemos fazê-lo com os pés no chão.

Parabenizo esta Comissão por estar tratando da questão da
piscicultura e da carcinicultura. Os senhores estarão vendo amanhã
—segundo informações do Presidente Reinaldo Moura -, durante a visita à
maior e mais avançada fábrica de rações daqui, que e feita por um grupo
do Taiwan, e também a uma grande fazenda de carcinicultura de água
doce, o que se tem feito nessa área em nosso Estado.

Todavia, quando esse mesmo grupo quer investir na carciriicultura,
de água salgada, que é muito mais rentável, aí o mundo se levanta,
surgindo todo tipo de dificuldades, com resistências enormes, porque a
nossa visão ecológica é uma visão bíblica, utopica e, não uma visão
realista.

Partimos de um extremo para outro. Deixamos a condição de uni
país dilapidador da ecologia —que era errado, criminoso, nós não podíamos
continuar com isso-, para o de um pais extremado. Temos uma legislação
que precisa ser adaptada, inclusive, na órbita da Constituição Federal.

Estou falando aqui, com muita clareza, porque estou num plenário
de políticos, de homens que vão influenciara reforma constitucional. E isto
é importante, porque estamos tratando da fome do nosso povo. Não
podemos tratar da fome apenas com poesia.

Então, deixo também este aspecto para reflexão dos senhores
parlamentares, que estão tratando aqui da piscicultura, da carcinicultura
e do aproveitamento do São Francisco.

Nós, aqui em Sergipe, temos dado à abordagem da seca um
tratamento integrado. Estamos convencidos de que não existe um
tratamento de combate às secas. Até porque discordamos dessa expres-

1 2	são: combate às secas. Nós preferimos adotar a terminologia: convivência



com as secas. Vamos conviver com as secas. A seca não é, por natureza,
ruim. O sol é uma dádiva de Deus para a agricultura, desde que nós
utilizemos bem a água.

Então, temos que racionalizar. Não existe, a meu ver, um remédio
unico de convivência com as secas. Para que o homem possa conviver
normalmente com a seca, temos um elenco de ações integradas: as
barragens, quando for possível; os açudes; temos a irrigação, que é ouso
mais nobre da água; temos as adutoras.

Em Sergipe, o menor Estado do Brasil, temos uma extensão de
adutoras que é maior do que a soma de todas as adutoras construídas no
Nordeste brasileiro. Estaremos completando, até o fim deste ano, 1.700
quilõmetros de adutoras, ou seja, teremos, até o fim deste ano, nos
próximos quatro meses, mais de um metro de adutora por habitante. Nós
teremos uma extensão de adutoras de 1.700 quilómetros, o que equivale,
para se ter uma idéia, à extensão da Rio-Bahia.

Isso tem nos ajudado muito, em termos de equilíbrio contra a seca,
mas não é a única solução. Existe a solução das cisternas, da introdução
de animais e culturas adaptadas mais resistentes à seca.

Creio que estou falando padre-nosso para vigário. Sei que os
senhores, nordestinos como eu, sabem isso tanto ou melhor do que eu,
mas estou apenas citando uma pequena experiência que temos vivido
aqui em Sergipe.

E exatamente a partir dessa experiência que fizemos um pequeno
documentário sobre o Projeto Chapéu de Couro, que é como denomina-
mos essas intervenções. Peço permissão ao Presidente da CIPE para
fazer a exibição, e também, sua autorização para, neste intervalo, retirar-
me, senão perco o avião.

Obrigado.

1.2. Pronunciamento do Deputado Reinaldo Moura, Presidente
da Assembléia Legislativa de Sergipe.

Exmo. Sr. Governador em exercício, José Carlos Teixeira; Sr.
Presidente da CIPE e Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, Deputado José Ferraz; Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado da Bahia, Deputado Antônio lmbassahy; Sr. ex-
Presidente da CIPE, Deputado Romeu Queiroz; Sr. Manuel Hora, Secretário
de Irrigação; Srs. Deputados estaduais de Minas Gerais, Bahia e Sergipe,
aqui presentes -ainda hoje receberemos as delegações de Alagoas e
Pernambuco-; Sr. Superintendente do IBAMA, Edivaldo Rosa; Sr. Diretor
Regional da CODEVASF, Carlos Herminio; Sr--. Prefeitos de Neõpolis,
Telha, Cedro de São João; Sr. Prefeito de Propriá, que nos receberá
amanhã. Outos que estejam presentes e não foram relacionados, consi-
derem-se homenageados. Minhas senhoras, meus senhores.

Quero manifestar, inicialmente, minha satisfação pela presença
prestigiosa dos Presidentes das Assembléias e dos Deputados que
formam a CIPE-São Francisco, bem como de todos os participantes e
estudiosos dos problemas comuns aos Estados e ã população do São
Francisco. Sergipe os recebe com prazer, reconhecendo em cada um dos
senhores um bravo combatente em favor do desenvolvimento sustentá-
vel da bacia do São Francisco.

A reunião da CIPE, em Aracaju, abordará a piscicultura, tanto nas
experiências de projetos bem sucedidos no Alto, no Submédio e no Baixo
São Francisco, como na interação socioeconômica e ambiental.	13



Políticos e técnicos debaterão o tema, hoje e amanhã, numa
comunhão de compromissos, passando-o a limpo num contexto cenário
que é, para a CIPE, de interesse permanente.

Sergipe tem algumas ações que poderão ser vistas, fornecendo
dados e permitindo uma avaliação da maior importância.

Refiro-me, por exemplo, ao grupo SIBRA, deTaiwan, instalado em
Propriá, o qual produz rações para peixes e para camarão e tem a intenção
de desenvolver um projeto de piscicultura.

Em Pacatuba, o IBAMA montou uma estação de piscicultura que
já está sendo reativada para servir ao Baixo São Francisco.

No Betume, Município de Neopolis, a CODEVASF tem uma
presença efetiva, e o projeto é uni dos destinos do roteiro de visitas que
amanhã, a partir do meio-dia, teremos condições de realizar.

A reunião da CIPE terá, então, estes três vetores: exposições,
debates e visitas, honrando a prática adotada nas reuniões anteriores nos
Estados-Membros-

Tenho confiança de que a reunião que agora se inicia produzirá um
amplo e interessante debate, abrindo novas perspectivas para a visão
econômica e social de uma bacia de um rio da história, fonte primitiva da
colonização nordestina, marco essencial dos ciclos econômicos do
Brasil, berço de uma civilização, hoje castigada pela pobreza de sua
população e pela fatalidade de longas estiagens de efeitos trágicos.

O rio São Francisco tem sido, para Sergipe, de um valor inestima-
vel, tanto no passado quanto na atualidade, quando suas águas irrigam as
terras para a produção e enchem os canos de adutoras para matar a sede
de várias comunidades sergipanas.

Aracaju, Capital e núcleo de maior população do Estado, concen-
trando cerca de 30°k de toda a sua população, bebe a água do "velho
Chico" desde 1982.

Para Sergipe, o desenvolvimento do vale do São Francisco é uma
imposição inadiável, um projeto essencial de qualquer governo, um
compromisso irrecusável com o povo ribeirinho.

A reunião da CIPE, em Sergipe, reveste-se de importância singular
pelas antigas relações do rio com o território sergipano, pois foi aqui, na
sua foz, a 4 de outubro de 1501, que o navegante florentino Americo
Vespucio revelou ao resto do mundo esse imenso caudal, inesgotavel em
sua eterna viagem das montanhas mineiras até as ondas atlânticas nesta
parte do Brasil.

À margem do rio, os colonizadores exploraram as nitreiras e
pensaram em instalar um fábrica de pólvora. Nas terras próximas foram
criados os maiores e melhores rebanhos de bois e de cavalos, tradição
mantida pelos holandeses, que deixaram vestígios em Sergipe, onde
também currais de pedras remetem para os primórdios da colonização
sergipana.

Esta reunião, portanto, tem um sentido especial para Sergipe. O rio,
que foi, da foz até Xingo, estrada para ocupação da terra, viu nascer e
florescer, nas suas margens, vilas e cidades, acompanhou o movimento
social, os ciclos revolucionários, as insurgências como a do Capitão
Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, que foi um nômade, com seu grupo,
pelas águas do rio, até tombar sem vida na gruta de Angico, numa região
que era como uma aldeia sua.

Meu caro Presidente Ferraz, Sergipe recebe Vossa Excelência e os
demais companheiros com a satisfação de quem recebe os amigos.
Estejam à vontade. Sergipe tem a honra de tê-los em seu convívio para



esta reunião que, seguramente, representará uma valiosa contribuição
para os estudos da bacia do São Francisco.

Muito obrigado.

1.3 —Pronunciamento do Dr. José Carlos Mesquita Teixeira,
Governador em exercício do Estado de Sergipe.

Caro Presidente Jose Ferraz, eminentes Deputados aqui presentes,
autoridades estaduais, federais, assessores.

Eu me sinto inteiramente à vontade, porque, durante quatro man-
datos na Câmara dos Deputados, estive intimamente ligado à causa da
bacia do São Francisco.

Foi uma luta que sempre me empolgou. Exatamente pelas razões
que o Governador João Alves aqui descreveu, essa luta tem sido
permanente. O que na verdade está faltando aos dirigentes, no nível do
governo federal, é uma decisão política, firme e permanente.

As potencialidades do São Francisco foram muito bem descritas na
mensagem que o Governador João Alves transmitiu a todos nos, nesta
tarde. E realmente algo que não nos cansamos, absolutamente, de
enaltecer.

Eu me recordo, como se fosse hoje, de que, em agosto de 1990,
deslocaram-se de Sergipe, o Senador Albano Franco e o Governador João
Alves Filho, candidato que era ao Governo do Estado, para, numa
audiência com o Presidente ColIor, levar uma mensagem: "Presidente,
Xingó está sendo construída. Nós queríamos alertar Vossa Excelência
para um estudo feito pela CODEVASF. Ele prevê que se poderia irrigar do
lado de Alagoas 20 mil hectares de terra e a mesma quantidade do lado
de Sergipe, se nós fizéssemos o aproveitamento do excedente da água
dessa barragem, que vai ser toda encaminhada para o oceano Atlântico".

Isso na verdade se perdeu, até outubro de 1991, ea direção nacional
da CODEVASF não cumpriu a determinação presidencial. Foi daí que
nasceu, com esforço próprio, o projeto Califórnia 2. São 5 mil hectares de
terra a serem irrigados com recursos doTesouro do Estado. O projeto está
pronto.

Ele vai ser lançado após a conclusão dos estudos sobre sua
operacionalidade financeira, nesta experiência nova que Sergipe está
vivendo, nesta quinta fase do seu sistema agrário. A primeira foi a da
colonização, a segunda foi doa corporativismo. A terceira foi a da reforma
agrária, com as amplas dificuldades de assentamento, por parte do
INCRA, comas dificuldades, repito, para a liberação de recursos, as quais
sempre se impuseram ao desenvolvimento da produção agrícola do
Brasil. A quarta fase foi exatamente a da irrigação estatal, que é o caso
do projeto da CODEVASF no Baixo São Francisco, de Alagoas e Sergipe,
e também o primeiro projeto Califórnia 1, no primeiro Governo João Alves,
em Canindé, ao lado da barragem de Xingo.

Portanto, essas experiências, que foram realizadas com parceiros,
ai estão, nos seus altos e baixos, a resultar em mudança de cultura, em
aprendizagem do uso dessa tecnologia modernissima, importantíssima,
que é, realmente, o grande caminho, a grande via para a emancipação da
nossa população ribeirinha e para a integração, de vez, do Nordeste no
cenário nacional, como uma região altamente produtiva e exportadora de
alimentos.

A quinta experiência é esta que estamos a viver com o lançamento
no platô de Neõpolis —ai está o nosso Secretário de Irrigação, o engenheiro	15



João Manoel Hora Batista, que depois vai fazer um explanação detalhada
sobre o desdobramento deste projeto uma parceria do Governo do Estado,
que entra com 30%, e da iniciativa privada, com 70%. Hoje oito Estados
brasileiros integram este projeto, com, evidentemente, um financiamento
do BNDES, que agora vai se exaurir.

Todavia, concretizando-se esse financiamento para o Estado do
Sergipe, como vão existir empréstimos, pelo Fundo Constitucional do
Nordeste e pelo próprio BNDES, para esses parceleiros privados, haverá
então condições para desenvolver o California II.

Ai estão os caminhos. Esta quinta experiência representa a
parceria na introdução dos direitos trabalhistas e dos direitos sociais no
campo, integrados pela ação executiva da empresa privada, com a
experiência que ja detém pelos vários projetos isolados em várias regiões
do Brasil.

Esse foi o caminho que se escolheu. Esta é a quinta experiência,
que, eu acredito, será vitoriosa, como, de resto, as outras experiências;
os seus altos e baixos têm lados positivos e lados negativos.

Agora estamos desenvolvendo estudos para um grande projeto de
aproveitamento de áreas de subsolos com água disponível para irrigação,
para o Projeto Cotonicultura.

Sergipe tem essa vocação para essa área. Temos, ainda, pelo
idealismo e bravura de alguns pequenos empresários industriais, doze
indústrias de descaroçamento de algodão, que utiliza a matéria-prima
vinda do Norte de Minas e, também, um pouco da Bahia, já que aqui, no
Nordeste, as circunstâncias são adversas.

Na verdade, porém, o trabalho de pesquisa da EMBRAPA, e da
iniciativa privada, fez-nos evoluir de tal maneira que o problema do bicudo
já está ultrapassado, e hoje temos algodão de fibra longa extraordinaria-
mente positivo e com um prazo curtíssimo para a sua evolução logo após
o plantio.

Esses são os caminhos que nós escolhemos por, na Zona Sul de
Sergipe, termos o segundo pólo cítrico do País. Em razão desse polo
cítrico, empresários baianos e pernambucanos, estão aqui em Estância,
hoje, com duas grandes indústrias de suco concentrado, o que nos
permite ter toda essa produção voltada para a exportação.

E dentro dessa visão, dentro dessa vocação e das tradições
culturais e econômicas do Estado de Sergipe, que estamos desenvolven-
do esse segmento, evidentemente que junto com a questão da nossa
industrialização, dos minérios, em especial, já que temos um subsolo
altamente rico. Há também uma perspectiva muito alvissareira, que é
termos procurado fazer a descentralização dessa industrialização da
Capital para o interior do Estado, com seis projetos prontos e dois em fase
de implantação.

Com essa visão do processo, aproveitando-se as vocações
regionais, nós, então, procuramos encaminhar a terceira etapa, nesse
triénio, do plano de investimentos, que é exatamente o grande projeto do
PRODUBE, cujo financiamento junto ao Banco Interamericano de Desen-
volvimento envolve todos os Estados nordestinos, inclusive Minas
Gerais.

Em se concretizando tal plano, no próximo ano nós teremos, então,
a síntese da nossa fórmula de emancipação econômica e, conseqüente-
mente, sairemos dessa postura de quem está permanentemente
aguardando que os nossos irmãos do Sul entendam nossas potencialidades,
uma vez que tendem a nos considerar como um peso morto, como uma
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tivemos o património maior da nossa região, que são os recursos
humanos a serviço do desenvolvimento do Sul, em especial de São Paulo
e do Paraná, contribuindo para que eles tenham alcançado posição
privilegiada no campo da agricultura e, hoje, da exportação de grãos para
o mundo inteiro.

Então, essa é nossa visão, e quero deixar aqui, nestas palavras, os
cumprimentos ao nosso Presidente Reinaldo Moura por essa bela inicia-
tiva, assim como aos companheiros da Assembléia Legislativa.

Vamos ter oportunidade, mais tarde, durante o jantar, de conversar-
mos um pouco mais, de trocarmos idéias, de aprofundarmos a discussão,
porque, repito, sempre fui uma pessoa voltada para a questão, como Vice-
Presidente e Presidente da Comissão do Polígono da Seca e da Bacia do
São Francisco. Estou, pois, inteiramente à vontade dentro deste painel,
dentro deste encontro e dentro dos objetivos que nossos Estados,
irmanados, buscam, em virtude da responsabilidade que os Deputados
estaduais têm, nas suas regiões, nos seus Estados, de procurar promo-
ver, de uma forma integrada, o desenvolvimento. E de procurar, passada
a fase de expectativa, partir para a consolidação cada vez mais efetiva
daquilo que já não é mais sonho, porque a ciência e a tecnologia estão à
nossa disposição para mudarmos a cultura e, acima de tudo, o pessimis-
mo de certas lideranças políticas que não entenderam e não querem
compreender as potencialidades que existem em nossa região.

Com essas palavras, quero deixar aqui as minhas saudações, os
meus agradecimentos por terem vindo dos seus Estados a Sergipe, esse
menor Estado, mas que tem a responsabilidade de situar-se diante dos
seus irmãos da área nordestina e do nosso Estado de Minas Gerais, nesse
encontro para discutir a bacia do São Francisco, com uma visão
integracionista, uma visão de irmandade, uma visão de solidariedade em
relação a essa grande parceria em busca do progresso, através do
aproveita-mento das potencialidades do São Francisco.

Muito obrigado a todos.
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2 -PALESTRAS

2.1 - A ictiofauna do Alto São Francisco —situação atual e
recomendações para sua reabilitação, Dr. Marcelo José
de Meio.

Senhores Deputados componentes da CIPE-São Francisco, de-
mais autoridades presentes, colegas da CODEVASF, senhoras esenhores.

E com muito prazer que comparecemos aqui para falar um
pouquinho sobre a experiência que temos, o pouco que sabemos sobre
os peixes do São Francisco.

Antes de começar a exposição, propriamente, eu queria contar
uma história para vocês. Dizem que todo pescador conta história, e eu
também tenho uma. Não sou um emérito contador de casos, como o
nosso querido Teodomiro, mas sou barranqueiro, felizmente. Não do rio
São Francisco, mas do rio das Velhas. E um grande afluente do São
Francisco, em Minas Gerais.

Sou natural de Santa Luzia, Minas Gerais. Lá, a casa dos meus pais
era praticamente uma "chacrinha' dentro da cidade, e, no fundo do
quintal, o rio. E toda a minha infância é marcada pela lembrança do rio. O
meu lazer, a minha vida de criança era nas margens do rio das Velhas.

Recordo-me que meu pai me dizia, certos dias: "Você hoje molha
a horta mais cedo e vai pegar uns mandis lã no rio para eu comer ensopado
à noite.' O garotinho, trinta anos atrás, ia fazer isso.

Hoje, quando volto à minha cidade e vou à minha casa, faço
questão de não ir ver o rio, porque o que eu vejo, em relação ao que foi
anteriormente, traz muita tristeza.

Depois de quase vinte anos de vida profissional —uma parte na
SUDEPE, dez anos, e nove na CODEVASF -, sempre nessa área, é um
grande prazer estar aqui, diante dessa Comissão, e trazer alguma
proposta que possa fazer-nos, não voltar àquela situação anterior, mas,
pelo menos, minimizar o que está acontecendo com o São Francisco.

Como e que está hoje a região do Alto São Francisco? Nos temos,
no rio São Francisco, em torno de 150 espécies de peixe. A bacia do São
Francisco é uma bacia pobre em número de espécies. Temos, nas
referências de alguns autores, a bacia Amazônica com 2 mil espécies de
peixes, enquanto a do São Francisco tem só 150. Dessas 150, 100
espécies que foram identificadas ocorrem no Alto São Francisco.

Apesar de ser pobre em número de espécies, a bacia do São
Francisco é muito rica em termos da qualidade do peixe. Nós temos,
nessa bacia, peixes nobres no mercado, como, por exemplo, o surubim,
o dourado, o curimatã, o matrinxã, o piau verdadeiro, que são peixes
conhecidos. O surubim é um peixe conhecido nacionalmente. O dourado
também é um peixe que ocorre em outras bacias. Apesar do reduzido
numero de espécies, temos alguns de grande valor comercial.

Contudo, esses peixes estão sofrendo, hoje, por influência de
vários fatores que têm modificado as condições do rio. Um primeiro deles
é a construção de barragens para a geração de energia e controle de
cheias.

Essas barragens são um obstáculo natural à migração dos peixes,
cuja maioria, no São Francisco, é peixe de piracema. São peixes que
precisam ter o curso livre do rio para fazer migração e reprodução. O
dourado, o surubim, o curimatã, a matrinxã são todos peixes de piracema.	19



Então, a barragem constitui um obstáculo natural.
Isso leva até à extinção de espécies. Por exemplo, no Alto São

Francisco, a montante da barragem de Três Marias, já podem ser
considerados praticamente em fase de extinção o matrinxã, o dourado,
o surubim, o pacamã, o piau.

Outra coisa: a barragem, ao controlar as cheias de um rio, interfere
no ciclo das lagoas marginais, das quais vamos falar depois. A lagoa
marginal é fundamental num rio e o fato de ela não encher ciclicamente
todo ano com as enchentes, o fato de não ter enchente dificulta a
reprodução. Não havendo reprodução, também não vai haver recrutamen-
to para uma reprodução no ano subseqüente.

Outra coisa que a barragem faz é transformar oambiente de trechos
do rio, de águas correntes para represadas, favorecendo a predominância
de espécies mais bem adaptadas ao novo ambiente, como e caso da
piranha, da pirambeba e da traíra. Essa ocorrência é natural em barragens,
depois de algum tempo. São espécies que reproduzem em água parada,
fazem proteção à sua prole, sendo, em geral, predadoras.

Só para se ter uma idéia, há um estudo, feito em 1986, comparativo
entre o rio e a represa de Três Marias. A parte do rio fica a jusante da
represa de Três Marias, num trecho de 60 quilômetros do rio.

A área da represa estudada na época era de mais ou menos 80 mil
hectares, e a do rio somente de 2 mil hectares (a calha do rio compreen-
dida nesses 60 quilômetros), o que correspondia a uma área 40 vezes
menor que a área da represa.

A produção anual de pescado, naquele ano, na represa, foi de 400
toneladas; no rio, de 234. A barragem de Três Marias foi fechada em 1960
e, 26 anos depois, a produção, numa área 40 vezes menor, é mais do que
a metade da produção da represa.

O número medio de pescadores em uma e outra situação eram
semelhantes. Uma área bem menor sustentava um número quase igual
de pescadores: 158, na represa e 130 no rio.

Os dias de pesca na represa em função de legislação, são sempre
em maior numero.

A produtividade na represa de Três Marias é de 5 quilogramas por
hectares/ano, contra 117 no rio. Então, vejam o problema que traz uma
barragem para a produção do ambiente aquático.

A produção por pescador por ano, em Três Marias, é de 2.640 kg;
no rio, 2 mil. Números mais ou menos iguais.

Quanto ao preço médio -são valores de 1986, que não têm muito
significado hoje -naquela época, quando predominavam as espécies de
baixo valor comercial, na represa, o preço médio era de Cr$7,00 contra
Cr$16,00 no rio. Portanto, a renda anual dos pescadores do rio era muito
superior à dos pescadores da represa.

As espécies: a represa ainda tem o piau branco -que apresenta
uma espécie de reprodução parcelada, reproduz em água parada -, o
curimatã, o mandi amarelo, a traíra e a piranha, enquanto, no rio,
encontram-se espécies nobres, como o dourado, o surubim, o matrinxã,
o rriandi amarelo e o curimatã.

Embarcações: na represa, sempre se pesca em barco de madeira
e remo. No rio, de alumínio e, na maioria dos casos, com motor.
Geralmente, o nível socioeconômico do pescador do rio é melhor do que
a do pescador da represa.

Um outro fator muito importante nos estoques de peixe no rio é a
destruição ou o isolamento de lagoas marginais para agricultura. Lagoa
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mangue aqui - assim como o mangue está para o mar. E o berçário, o
criador natural do rio.

O peixe, normalmente, desova na cheia e, quando se dá a elevação
da temperatura, geralmente ocorre a desova. Os ovos se hidratam,
seguem ao sabor da corrente e vão para as lagoas marginais. E lá que o
peixinho, após ter sido larva e alevino, encontra boas condições de vida
para sobreviver. No ano seguinte, vem nova enchente e ocorre o
recrutamento de novas espécies, porque voltam para o rio. Vem a cheia,
aqueles peixes que já cresceram fogem da lagoa, vão para o rio e vem
uma nova reprodução, na lagoa marginal.

A poluição é outro problema também. Principalmente a poluição
industrial, causando grandes mortalidades. Nos tivemos exemplos há
algum tempo, aqui, na Bahia, e em Minas Gerais de algumas indústrias.
O problema da poluição industrial é que ela desertifica o rio naquela área
toda, até aquilo ir-se diluindo, à medida que vai descendo o rio. Não mata
só peixe, mas o filhote do peixe, a alimentação do peixe, microorganismos,
organismos de fundo e organismos das margens do rio.

A poluição industrial é um problema seriíssimo. E a recuperação,
depois de uma grande mortandade, leva anos para ocorrer. Em questão
de pouco tempo matam-se 10, 30 toneladas de peixe.

Já o desmatamento ciliar causa erosão e assoreamento. À vege-
tação ciliar tem uma importância muito grande na alimentação dos
peixes. Se houver muitas árvores frutíferas, seus frutos, ao caírem no rio,
tornam-se alimentos para os peixes. As raízes dessas árvores também
formam alguma proteção para os peixes.

O uso inadequado do solo e agrotóxicos é um problema conhecido
de todos. O pessoal destroi até a vegetação ciliar, planta bem proximo à
margem, usa indiscriminadamente os agrotóxicos e contaminam as
águas do rio.

A questão da pesca predatória, embora de menor importância,
também provoca a diminuição dos peixes no rio.

E, por fim, a introdução de espécies exoticas, que é um fato muito
questionável. Há exemplos no Brasil, hoje, em várias bacias, onde foram
introduzidas espécies que não eram nativas demonstrando a existência
de problemas sérios.

Nós tivemos problemas -eu estava na SUDEPE, na época -com
um lago em Brasilia, onde foi introduzido o tucunaré, que acabou com
todos os peixes que existiam na reserva. Fomos chamados lá para
estudar e só encontramos exemplares adultos. Não havia mais filhotes.
E, quando fizemos estudos do conteúdo estomacal desses peixes, estava
cheio de jovens tucunaré e insetos voadores. Então, a tendência de uma
população dessas é de auto-extermínio.

Hoje, a CODEVASF tem o domínio da tecnologia da reprodução,
arvicultura e alevinagem de 15 espécies nativas da bacia do São
Francisco. Dessas 15 espécies, 14 foram definidas pela primeira vez pela
CODEVASF. Somente a curimatã foi definida há alguns anos atrás pelo
DNOCS. E 13 dessas 14 foram definidas com a tecnologia usada na
estação de piscicultura de Três Marias, em Minas Gerais.

Fazemos hoje, também, a caracterização limnolõgica da represa
de Três Marias. Este é um estudo físico, químico e biológico que se faz
para saber a parte de produtividade primária da água, de suporte alimentar,
principalmente para os peixes.

Temos, ainda, estudos de biologia pesqueira. O estudo do peixe na
natureza é que permite que se faça a reprodução dele em condições
artificiais, dentro da estação. 0 que é a reprodução artificial? E tentar	21



reproduzir, em nível de laboratório, o que ocorre na natureza. E claro, com
alguma vantagem, evitando-se uma série de perdas que normalmente
ocorrem em condições naturais.

Com relação à caracterização das lagoas marginais do Alto São
Francisco existe até uma seção da CODEVASF, em que estão cadastra-
das tais lagoas marginais.

Nós tínhamos 53 lagoas temporárias e 28 permanentes, por volta
de 1986. Hoje, esse quantitativo - não foi feito um levantamento detalhado
—está reduzido à metade.

Quanto à identificação taxonômica dos peixes, a CODEVASF tem
uma publicação em que estão identificadas e descritas 100 espécies de
peixes da bacia do São Francisco.

No acervo bibliográfico da CODEVASF, de grande importância e
peco, gerado na estação de Três Marias, constam 14 teses de doutorado
e mestrado —a unidade de Três Marias faz muito convénio com universi-
dades de São Paulo e Minas Gerais -, 11 artigos técnico-científicos, 3
monografias e 129 resumos.

Bom, esse conhecimento que temos hoje mostrou-nos que ainda
é muito pouco o que sabemos em relação à vida dos peixes. E sentimos
necessidade de capacitar-nos ao melhor estudo dos estoques de peixes
e de tomarmos medidas de proteção à fauna. Uma saída seria a
construção de um centro de pesquisas em Três Marias, como uma área
de viveiros de 100 hectares.

Hoje a CODEVASF, por exemplo, se fosse construir uma estação
de piscicultura, nunca escolheria o modelo já adotado. Nos pulverizamos
seis estações ao longo do vale. Temos estações, como Três Marias, com
3 hectares, e a maior aqui, em ltiuba, com vinte e pouco hectares.

O que acontece é o seguinte: os nossos peixes de piracema têm
um período de reprodução, no ano, de cerca de 4, 5 meses. Então, é
necessário ter uma grande área para estocar esses peixes, ter reprodutores
e promover, nesse curto espaço de tempo, a sua reprodução.

Ao mesmo tempo, com uma maior área de viveiros, temos
condições de fazer testes de alevinagem (alevinagem é aquela primeira
criação dos peixes) para aproveitar bem esse curto espaço de tempo de
reprodução dos peixes.

Nos países desenvolvidos, como a Hungria, que teve grande
progresso nessa área, as estações têm 200, 300 hectares de viveiros.
Hoje temos estações em que se torna difícil trabalhar com nossos peixes,
em função do tamanho reduzido da área.

Em relação ao centro, pode-se perguntar: por que Três Marias?
Porque Três Marias já tem, por exemplo, a cultura da pesquisa. A estacão
de piscicultura de Três Marias sempre se dedicou a gerar tecnologia, que
é transferida para as outras estações. Nós já temos uma infra-estrutura
lá, em termos de laboratorio e de pessoal técnico também, bastante
condizente para a criação de um centro.

Outra coisa: 70% da água do São Francisco vem de Minas Gerais.
Ë naquele Estado que são encontrados os estoques de peixe do São
Francisco. Eu acredito que o recrutamento dos peixes para reprodução do
São Francisco se deve muito a Minas Gerais. Nós temos áreas com
espécies em extinção. Em Minas Gerais, encontramos ainda esses
peixes de valor comercial. Algumas bacias preservam algumas caracte-
rísticas anteriores dos mesmos, como a bacia do Paracatu. O rio Preto,
hoje, é um rio onde você ainda pode encontrar o pirá, que nele se reproduz.

Por isso, a gente acha interessante que esse centro seja localizado
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não é só isso. A localização deve serem Três Marias, mas sua finalidade
é gerar tecnologia a ser repassada para todas as estações, para todo o vale
do São Francisco.

Alem disso, pretendemos ter um laboratório de limnologia em Três
Marias, com estrutura completa. Um outro laboratório de apoio seria em
Petrolina, na estação de Bebedouro, e um outro no Baixo São Francisco,
na estação de Itiuba.

Esses laboratórios —Bebedouro e ltiúba —fariam as análises diárias
de parâmetros fisicos, químicos e biológicos de agua e as encaminhariam
para Três Marias, que tem uma estrutura maior, inclusive para pegar
amostragem desses outros locais e fazer, até mesmo, estudo de metal
pesado e de defensivos agrícolas.

E importante se ter um monitoramento da água do rio São
Francisco. Nós sabemos muito pouco sobre isso. Um laboratório desses,
em Três Marias, juntando as análises feitas e o material enviado pelos
outros laboratórios, teria condição de emitir, periodicamente, um relatorio
e mostrar como está o comportamento da água do São Francisco.

O objetivo primordial desse centro é gerar tecnologia em aqüicultura
para os peixes nativos da bacia do São Francisco no que diz respeito à
reprodução natural e artificial, à larvicultura, à alevinagem, ao cultivo
comercial, ao melhoramento genético, à patologia e ao transporte de
peixe.

Por exemplo, o surubim ia gerar um pacote tecnológico. Desde a
sua reprodução e alevinagem, ao cultivo: um pacote pronto para ser
aplicado em qualquer local, com as devidas adaptações.

O estudo de lagoas marginais e de vegetação ciliar é um outro
problema. Nós não temos, no Pais, um modelo para o manejo de
reservatório. O reservatorio, quando se fecha, nos primeiros anos apre-
senta altas produções. Depois, a tendência é cair. Ele faz um pico e depois
tende a se estabilizar.

Se nos perguntarem o que está acontecendo em termos de
qualidade de água, não saberemos responder. Nós não temos índice
algum para dar uma informação precisa, porque não existem, no País,
estudos anteriores à barragem, ao fechamento da barragem, e um
acompanhamento para se saber o que realmente esta acontecendo.

Então, um dos objetivos do centro seria gerar tecnologia em manejo
de reservatõrios através desses estudos: biologia pesqueira, estatística
de pesca, limnologia e recomposição da ictiofauna e peixamento. Hoje
faz-se peixamento com as espécies nativas dessa bacia com a crença
que se vai incrementar o potencial pesqueiro, mas há necessidade de se
fazer um acompanhamento desse processo.

A forma mais barata de se fazer esse acompanhamento, e a
estamos desenvolvendo em Três Marias, e a marcação de peixe. Por
meio de uma pequena máquina, uma pistolinha, num processo rápido,
marcam-se vários peixes com uma numeração.

E vamos lançar uma campanha , por todo o vale, com cartazes
distribuídos por ai, tentando recuperar essas marcas depois. Com  isso,
pode-se avaliar o efeito dessa intervenção no ambiente, o peixamento,
saber se esse peixe realmente está crescendo dentro do ambiente, bem
como se está havendo migração e se uni peixe é colocado aqui, para que
local ele vai, dependendo do período do ano. Serão colhidas informações
desses peixamentos e do crescimento potencial pesqueiro com a intro-
dução dos peixes.

È um processo simples, rápido, que nos podemos fazer com
grande facilidade.	 23



Esse monitoramento seria feito através dos laboratórios de
limnologia, lá em Três Marias, dos dois laboratórios de suporte, em
Bebedouro e Petrolina, e de outro, no Baixo São Francisco.

E claro que esse centro estaria aberto para treinamento a qualquer
instituição, a qualquer técnico brasileiro.

Em termos de estratégia de ação, a idéia é trabalhar nesse centro
o mais integradamente possível com todos os setores da sociedade
brasileira.

Já temos alguma experiência disso em Três Marias, com a
Companhia Mineira de Metais. Levamos para eles a idéia de fazer
pequenas áreas de viveiro para criação de pós-larva, alevinagem e
repovoamento do rio, mostrando-lhes que fica barato fazer 2, 3 hectares
de viveiros, e eles fazerem o peixamento. E isso vem sendo olobhy deles:
uma industria que é tida como poluidora começa a tomar medidas de
proteção. E eles acham isso interessante, a Belgo-Mineira também.

A idéia é trabalhar de maneira integrada também com Prefeituras
Municipais, Associações, Universidades. Enfim, a idéia desse centro é
o trabalho integrado.

Em termos de recursos, as estimativas feitas mostram que não é
uma coisa cara.

Dos recursos de pessoal, grande parte a CODEVASF já dispõe, que
é o pagamento do seu pessoal.

A parte de recursos externos somente no primeiro e no segundo ano
é pesada, porque envolve investimentos. Depois, a partir do terceiro ano,
os valores caem.

E um centro que precisa, nesse primeiro ano, por exemplo, de 4
milhões de dólares. O total, em 5 anos, para implantação desse centro,
seria algo em torno de 11 milhões de dólares.

2. 1.1 Debates

- Dr. José Teodomiro - Eu gostaria de complementar algumas
informações do Dr. Marcelo com referência às lagoas marginais.

Ainda hoje tive que mandar um "fax" à cidade de Guanambi, de
onde me pediram um parecer sobre a questão de lagoas marginais lá na
Bahia. O equilíbrio do São Francisco está muito sensível em função de se
terem destruido grandes lagoas marginais.

No Alto São Francisco, ele diz que metade das lagoas marginais
está destruída, o que é impressionante, porque aqui há programas
governamentais para construir e programas governamen-tais, em deter-
minadas épocas, para destruir.

Implantou-se um programa chamado PROVARZEAS, que tinha por
finalidade drenar lagoas. Na verdade era isso. Então, grandes lagoas
marginais do Alto São Francisco foram drenadas, com financiamento do
governo federal. Tanto que a usina Lusiânia, em Lagoa da Prata, drenou
um grande brejo, um brejão de 2 mil hectares, para plantar cana-de-açucar
no seu leito. E é, realmente, onde a usina está tendo maior produtividade.

As lagoas marginais têm sido destruidas, ao longo do curso do rio,
de forma abusiva. Hoje estamos com uma capacidade de berçário
bastante reduzida em função dessa ação.

Era o que eu queria acrescentar.

- Deputado Wanderlei Ávila - Gostaria de perguntar o seguinte:
nós temos, na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, um projeto de lei
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estudiosos da etiologia, como o jornalista que você bem conhece, Onofre
Miranda, e o Osvaldo Wencesiau. O que o senhor acha da construção de
escada para peixe?

- Dr. Marcelo José de Meio - Escada para peixe é um negócio
que funciona, sem duvida, mas para pequenas barragens. O grande
problema da escada de peixe é o alto custo. Em grandes barragens, torna-
se impraticável a construção dessas escada. Elas funcionam, mas para
pequenas barragens.

- Dr. Luís Meio de França, Prefeito de Neópoiis - Eu
perguntaria o seguinte à CODE\JASF: nós já fizemos cinco peixamentos
do rio São Francisco e a espécie predominante, aqui no Baixo São
Francisco, é o tucunare. Foi resultante de um acidente: rompeu um dique,
uma barragem particular, e o tucunaré invadiu o São Francisco. Hoje o que
dá no Baixo São Francisco é o tucunaré. A CODEVASF tem estudo sobre
isso, ou, o que esta havendo que o tucunaré tomou conta do Baixo São
Francisco?

- Dra. Maria Cecilia - Como ele está falando de área na qual eu
trabalho, pedi a palavra ao Dr. Marcelo.

Com relação ao tucunarõ, os primeiros peixamentos foram feitos
em Minas Gerais, na época, através de um convênio que existia com o
DNOCS. O Dr. Rui Simões de Menezes colocou os primeiros tucunarés
no São Francisco em 1974. Como é uma espécie que sobrevive e reproduz
em agua parada, ele teve um ambiente favorável para seu desenvolvi-
mento.

Nesse período, foram feitos peixamentos em várias regiões com
o tucunaré. Então, não sabemos se esse tucunaré que hoje está no Baixo
São Francisco é proveniente do Alto São Francisco, que hoje em dia já está
aparecendo nas estatísticas de pesca lá no Alto, em Três Marias, já
aparece nas estatísticas de pesca do Sobradinho e já está tendo uma certa
influência aqui no Baixo. Em Itaparica também.

Então, veja você que, hoje, o tucunaré já está praticamente em todo
o vale. E como não existe um estudo integrado com relação a essas
espécies do rio São Francisco, nós não sabemos até que ponto essa
espécie pode prejudicar ou pode até vir a ser a salvação do São Francisco.
Não podemos ser taxativos quanto a ela ser um prejuízo ou um beneficio.

Como a tilápia, também. Já foram feitos vários peixamentos
indiscriminados, desde o principio, através do DNOCS, que iniciou tais
peixamentos.

E há duvida com relação a isso. O rio São Francisco está sendo
explorado há quase vinte anos, com várias barragens e isolamento de
várzeas.

Com relação ao isolamento de várzeas, o problema é o seguinte:
no período de cheia, o peixe desova. Nessas várzeas e que ocorre a
criação dos alevinos. Quando o rio volta novamente a diminuir sua vazão,
eles voltam para o leito. Então, tem que ter essas duas fases: o local
propício para que haja o desenvolvimento desses alevinos e, depois, o
retorno à calha do rio.

Hoje não acontece mais isso. Há uns três anos atrás, eu achava
que o rio São Francisco fosse um rio morto. Nessa última cheia, há uns
dois anos atrás, tivemos desova de surubim, de mandi, de dourado. Quer
dizer, o rio não está tão morto quanto se pensava.

O que está faltando? Precisamos, novamente, conhecer o rio São
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surubim, o dourado e o mandi estavam em extinção, tivemos desova, há
dois anos atrás. E aí? O que é preciso fazer para que se consiga aumentar
essa produção? Nós não temos estudos com relação a isso.

Complementando a palestra do Dr. Marcelo, quando pensamos em
entrar com um programa de peixamento no São Francisco (eu participei
dos primeiros trabalhos), a primeira questão foi a seguinte: com que
espécie vamos fazer o peixamento? Espécie nativa ou espécie exótica?

A espécie nativa, tínhamos idéia de que ela não estava mais
reproduzindo no rio. Então, iamos usar o rio São Francisco como um
viveiro de criação. Teríamos certeza de que esses peixes depois iam ser
capturados. Na ultima cheia, vimos que o rio ainda tem capacidade de
reprodução.

E se resolvêssemos fazer peixamento somente com espécies do
rio São Francisco? Suponhamos que elegèssemos a espécie surubim: Por
que o surubim se extinguiu, hoje, no rio? Por falta de cheia, porque não
tem reprodução? Acabou a população forrageira, especie de pequeno
porte, que seria um suporte desse peixe? Nos não sabemos qual é a
população forrageira, e se há condições de manter essa população de
surubim que a gente possa vir a colocar no rio.

Digamos, contudo, que existissem essas condições. Como está a
população dessa especies, hoje, no rio? Nós também não sabemos. E se
colocássemos essas espécies, qual seria o retorno?

Nos tínhamos que ter um programa. Primeiro, saber como está o
rio hoje e ter um acompanhamento para saber se esse programa deu certo
ou não. E um outro programa, que seria de educação ambiental. Educar
o homem para poder pescar so na época certa, só no período em que o
peixe tivesse condições de ser capturado.

Nessa última cheia, vimos pescadores pegando surubim, mandi,
vendendo no litro. Um litro de surubim, quer dizer, do peixe que não atingiu
nem 10 centímetros. Então, falta educação desse povo. Temos de
introduzir, também, um programa de educação ambiental,

Quando estávamos estudando a questão, paramos para pensar:
bom, se tudo der certo no Baixo São Francisco, ele terá influência também
no Médio, que é uma divisão só em termos de nomenclatura, e também
terá influência no Alto.

O rio São Francisco não pode ser estudado separadamente: Alto,
Médio e Baixo; Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Bahia ou Minas. Não há
condições de explorá-lo desse jeito. Tem de haver um estudo integrado,
nos cinco Estados, a ser promovido pelos pesquisadores e pelas entida-
des voltadas para os problemas do rio São Francisco; não deve cada um
fazer um estudo isolado.

Temos um exemplo na região de Três Marias, onde a CODEVASF
mantém o centro de pesquisas, que, numa unica viagem ao rio, coleta
materiais para manter as pesquisas das Universidades de Minas Gerais,
de Viçosa, de São Carlos. Quer dizer, cada uma pega um peixe, cada uma
estuda sua area. São pesquisas que saem mais barato, porque todas, no
final das contas, são efetuadas pelo Governo Federal.

Vamos dar um exemplo aqui. O Dr. Sato, de Três Marias, está
estudando a reprodução do surubim. Ao mesmo tempo, uma outra
pessoa, na Universidade, está pesquisando a criopreservacão do esper-
ma do surubim. O material em excesso numa instituição pode ser de
grande importância para outra instituição. Com o mesmo custo, se fazem
duas, três, quatro pesquisas. Depende só da união de esforços e de
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2.2 - Recomposição da ictiofauna e incremento do potencial
pesqueiro do Submédio São Francisco, Dr. Moacyr Luciano
Ferraz.

Sr. Presidente, Deputado José Ferraz, Srs. Deputados aqui presen-
tes, minhas senhoras e meus senhores.

Nós trabalhamos na CODEVASF, em Juazeiro, na Bahia, onde se
deu a penultima reunião da CIPE.

O programa que queremos apresentar aos senhores esta dividido
em duas partes. Uma será apresentada por mim e se refere às ações que
pretendemos desenvolver no Submédio São Francisco. Outra parte será
apresentada pelo engenheiro de pesca Odilon de Araújo, que pertence à
4 Superintendência Regional da CODEVASF, aqui de Sergipe, e que, por
certo, falará aos senhores mais da parte técnica, já que eu ou engenheiro
agrônomo.

Eu queria, neste instante, dizer que, para aqueles que residem distante
do Nordeste, nas Capitais ou no Sul do Pais, a visão da nossa terra, o
Nordeste, é a de um deserto, onde investir recursos é jogar dinheiro fora.

O proprio governo não reconhece as potencialidades do Nordeste,
cujos Governadores sabem das dificuldades para conseguir recursos a
fim de executar programas sérios contra a seca.

Quando a seca se agrava e a pressão política aumenta, o que o
Governo Federal faz? Como vimos recentemente, libera empréstimos
substanciais para a Autolatina, para a reedição do Fusco, enquanto
concede minguados recursos a fim de executar programas sérios para
aplacar a seca, aplacar a fome do nordestino.

Todavia, o Nordeste tem as suas potencialidades, que podem ser
exploradas para gerar trabalho e riqueza para o seu povo.

O Submêdio São Francisco é uma dessas áreas de grande
potencialidade. Permitam-nos caracterizá-lo.

E uma extenso área da bacia do São Francisco e representa um
terço do seu curso e 23% da sua área, identificado por condições
particulares, em que contrastam riqueza e pobreza.

Entre as riquezas citam-se: a existência de um potencial de solos
irrigaveis de 500 mil hectares, dos quais 90 mil se acham em plena
produção; um potencial hidroelétrico de 12 milhões de quilowatts; recur-
sos minerais, como gipsita, com 137 milhões de toneladas; magnesita,
com 73 milhões de toneladas; cobre, com 104 milhões de toneladas:
cromo, com 10 milhões de toneladas. Registram-se, ainda, jazidas de
ferro-titânio, uma das poucas existentes no Brasil, manganês e outros
minerais.

Contudo, o que define bem o Submédio São Francisco é a aridez.
Essa região do São Francisco é caracterizada por uma pluviosidade de 400
mm de chuvas anuais. Neste ano, foram somente 150 mm.

Quem visita o Alto São Francisco ou o Baixo São Francisco, vê tudo
verde. Não precisa, praticamente, de irrigação. No Subrnédio São Francis-
co, o que vemos a 500 m ou a 1 km adentrando a caatinga, é uma
verdadeira floresta de garranchos e espinhos, característica da vegetação
nessa época do ano.

Aternperatura média anual é de 26,4 °C. As chuvas, 400 mm. Uma
luminosidade de 2.760 horas de sol por ano. E uma insolação diária de 12
horas e 10 minutos.

Tem mais: a existência de um volume de água represada igual a
55 bilhões de metros cúbicos e de um espelho d'água de 541 mil hectares.

Esse é um dado muito interessante. No decorrer, da nossa fala	27
vamos repeti-lo para que os senhores o entendam bem.



Eu pediria só um minuto para explicar esse quadro.
A região do Submédio São Francisco inicia-se em Pilão Arcado, na

divisa com Xique-Xique, onde praticamente termina o lago Sobradinho, e vai
até Paulo Afonso, do lado da Bahia, e Petrolãndia, do lado de Pernambuco.

Os senhores podem veraqui o seguinte: o reservatorio de Sobradinho
tem 400 km de extensão e um represamento de 34 bilhões de metro:
cúbicos. Após Sobradinho, e até Belém de São Francisco, quando se inicia
o lago de Itaparica, nós temos 280 km de extensão e um curso do rio -a
não é represado - de 720 milhões de metros cubicos.

A partir de Belém de São Francisco, inicia-se o lago de Itaparica.
com uma extensão de 100 km e mais ou menos 10 bilhões de metros
cubicos. De Itaparica até Paulo Afonso são 60 km e um represamento.
pelos reservatorios do complexo Paulo Afonso-Moxoto, num total de 8
bilhões de metros cubicos.

Nesse percurso existem cinco barragens de grande porte, que
interceptam o rio e criam dificuldades tremendas para a vida aquática.
Entre as carências desse trecho do São Francisco, está a falta de chuvas
por um período grande, o que impede ou dificulta uma agricultura
econômica na área de sequeiro, mesmo aquela de subsistência.

Em decorrência do escasso regime pluviométrico, das dez sub-
bacias que existem nessa região, apenas uma, a do rio Salitre, tem curso
perene. A CODEVASF construiu, nos últimos 30 km desse rio, nove
barragens para bombear água do São Francisco para seu leito a montante,
a fim de possibilitar a irrigação, utilizada no vale ao ponto de se utilizar
totalmente a água provinda do curso normal do rio Salitre.

Não existia mais água no curso do rio. Então a CODEVASF, para
propiciar a irrigação, construiu essas nove barragens e bombeia a água
sucessivamente para seus pequenos reservatorios.

Todavia, o São Francisco é pródigo. Nos últimos cinco anos que se
seguiram ao fechamento da barragem Sobradinho, a produção de pescado
atingiu 30 mil toneladas/ano, gerando aproximadamente 40 mil empregos.

Nos anos subseqüentes, a produção decresceu em face do grande
esforço de pesca e como resultado da pesca indiscriminada e predatória.
Hoje o lago de Sobradinho, com seus 421 mil hectares de espelho d'água,
não produz mais do que 3 mil toneladas anuais de peixe.

E na época de Sobradinho fluente, bem produtivo, a produtividade
média por ha/ano era de 71 kg de peixe; hoje produz 27 kg/ha/ano.

Os estudos do biologista do DNOCS, Mequiades Paiva, feitos em
1977, afirmavam que a produtividade dos açudes do Nordeste poderia
chegar a 100 quilos por hectare/ano, se nos dirigirmos uma ação efetiva
e eficaz para fazer reverter o quadro hoje existente, ou seja, se for
incrementado o potencial pesqueiro.

O programa que apresentamos aos senhores, neste momento,
objetiva a recuperação pesqueira pelo aumento da piscos idade da calha
do rio e dos lagos formados pelas barragens de Itaparica, Moxotó, Paulo
Afonso, Xingo e Sobradinho, através da recomposição da ictiofauna, com
espécies nativas e/ou exóticas, com hábitos alimentares diversificados,
para o atendimento dos seguintes aspectos: povoamento dos nichos
ecológicos novos ou vagos; provisão de espécies normalmente captura-
das; aumento no volume de pescados para alimentação humana e lazer;
introdução de espécies capazes de suportar situações adversas, como
turbidez da água, pouca oxigenação, poluição, agrotóxicos, etc; e o
estabelecimento do balanço da população ictia.

Entre os objetivos específicos que o programa se propõe citam-se:
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cípios de Pilão Arcado, na Bahia, e Petrolândia, em Pernambuco, e Paulo
Afonso, na Bahia, com total de 80 milhões de alevinos por ano; gerar
alimento de boa qualidade em proteína, de origem animal, para minimizar
os efeitos da fome crônica da região do Nordeste; congregar esforços
interinstitucionais para maximizar o aproveitamento da infra-estrutura de
apoio à atividade pesqueira já existente e subutilizada; gerar benefícios
sociais imediatos e de baixo custo; monitorar os aspectos ambientais da
área e colaborar para a sua conservação, visando ao aproveitamento
sustentável dos ecossistemas; contribuir para a recuperação da mata
ciliar do rio São Francisco, bem como dos reservatórios artificiais e sua
ilhas e participar dessa recuperação, e desenvolver uma atividade capaz
de contribuir para a revitalização socioeconõmica da região.

O programa, dentro das suas justificativas, propõe atingir as
seguintes assertivas: revigorar a produção de pescado no reservatório de
Sobradinho, que esteve próximo das 30 mil toneladas/ano e que se situa,
atualmente, em torno de 10% desse valor; elevar a produtividade média
da região e do reservatório de Sobradinho, que já atingiu 71,42 kg/ha/ano,
estando, atualmente, em torno de 27 kg/ha/ano; gerar empregos, salien-
tando-se que, no auge da produção do pescado, o lago de Sobradinho foi
responsável pela geração de aproximadamente 40 mil empregos, decli-
nando hoje para 6 mil, quando o Submédio São Francisco, com esse
programa, tem capacidade para ofertar 52 mil empregos; elevar a oferta
de pescado nesse trecho do vale para 40 mil toneladas/ano, contribuindo
significativamente para a alimentação da população nordestina; colaborar
com a recuperação e a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas
aquáticos do vaie.

Como funcionaria o programa? Ele prevê, como estratégia, ações
de recomposição dos estoques Propõe-se a produção de alevinos de
diversas espécies e e a formação de estoques juvenis de 1 O centímetros,
no reservatório e calha do rio, nas áreas, épocas e locais pré-determina-
dos, utilizando-se unidades centrais de reprodução de espécies autóctones
através da reprodução artificial.

As instalações de piscicultura já existem no perímetro de Bebedou-
ro, da CODEVASF, Tourão, CODEVASF, e em Paulo Afonso, pertencente
à CHESF.

O locais de estocagem de peixe para a alevinagem seriam essas
quatro áreas: o projeto Nilo Coelho; o condomínio de Piscigranjas, em
Rodelas; em Tacuruba e em Xorroxó. Estes seriam, portanto, os pontos
de onde as pós-larvas produzidas nas estações de piscicultura seriam
transferidas para a primeira e a segunda alevinagem.

Esses tanques de alevinagem perfazem um total de 100 ha,
totalmente subutilizados hoje, não so no projeto Nilo Coelho, como nas
piscigranjas a montante do projeto Itaparica.

Serão feitos criadouros de alevinos, engordas em viveiros deforma
extensiva e intensiva, utilizando-se reentrâncias do rio como uma maneira
de também utilizar novos ambientes para a engorda e o crescimento.
Serão criados postos de distribuição, transporte e estocagem de alimen-
tos nos reservatórios, de acordo com as necessidades espaciais.

O segundo ponto seria a organização e a produção da
comercialização, implementando sistema de recepção, comercialização
e apoio da produção; implantação e administração de poços de recepção,
classificação e controle do pescado; implantação e administração de
centrais de processamento, produção de gelo e terminais pesqueiros;
cadastramento, normatização e fiscalização; e a extensão pesqueira. Far-
se-á um trabalho de extensão rural, objetivando prestar assistência	29



técnica e social, treinamento e reciclagem do pescador, de modo a
capacitá-lo para o exercício da sua atividade.

Antes de apresentar os dados econômicos do programa por nós conce-
bido, permitam-nos tecer alguns comentários sobreafome no País e no Nordeste.

Este Brasil de 8,5 milhões de quilômetros quadrados e mais de
mil quilômetros de costa marinha, rico em recursos naturais. vê a fome
invadindo cada vez mais os lares do seu povo. E as medidas para fazer
reverter essa situação inexistem ou, se existem, não são acompanhadas
da determinação para efetivá-las.

Ë importante frisar que, embora possuindo grandes reservas
produtivas e mão-de-obra para o trabalho da agricultura, o Brasil é hoje,
paradoxalmente, um país assolado pela fome. Com certeza não é esse
um problema de ordem técnica, na medida em que o Brasil dispõe de
recursos físicos e tecnológicos suficientes para alimentar 150 milhões de
habitantes, ou um numero ainda maior.

Devido à deficiência na ingestão de alimentos, calorias, proteínas,
vitaminas e sais minerais ocorrem sintomas de desnutrição, facilmente
identificados no organismos humano. Mais de 70 milhões de brasileiros,
e, desses, quase 40 milhões de nordestinos, não têm acesso a uma
alimentação suficiente para suprir suas necessidades nutricionais básicas.

As pesquisas do INAME, ISGE, de 1989, revelaram que graus
variados de desnutrição atingem 30,7°k das crianças brasileiras com
idade entre O e 5 anos, ou mais de 5 milhões de crianças, em numeros
absolutos. A desnutrição foi a causa primária da maioria das mortes
ocorridas no Nordeste e alcança 56,6% das crianças nessa faixa etária.

A mortalidade infantil, em 1989, atingiu 64 mil das crianças
nascidas vivas, antes de completarem um ano de idade, sendo a
desnutrição a causa da maioria dessas mortes.

O nanismo, caracterizado pela estatura inferior aos padrões inter-
nacionais -1,61 m para homens, e 1,53 m para mulheres -alcança 25%
dos brasileiros.

Esses dados evidenciam que grande parte dos brasileiros não tem
conseguido atingir seu potencial biologico, sendo a estatura física apenas
um dos aspectos a ser considerado em razão da deficiência alimentar.

Afome interfere diretamente no processo de aprendizagem, contribu-
indo para o aumento, no indivíduo, da repetència e da evasão escolar,
observado na escola pública. Prejudica, também, o rendimento no trabalho.

No Brasil está se formando uma nova e trágica raça humana, a
etnia da miséria e da fome.

A alimentação e prioridade das prioridades. Sem alimentação, não
ha desenvolvimento do cérebro, o que, conseqüentemente, compromete
a educação. Sem alimentação básica, todo organismo está carente,
sujeito, portanto, a um aumento de doenças. A saúde começa n
alimentação.

Será talvez inútil investir em educação e tecnologia, ou na decan-
tada modernidade, com uma população desnutrida.

O País tem concentrado esforços na exportação de bens industri-
alizados, na produção de energia e em outros. E a alimentação do povo?

A dupla feijão e arroz, companheiros inseparáveis do brasileiro, tem
sido responsável pela subsistência do nosso povo nos últimos 100 ou 200
anos. Infelizmente, esses alimentos não são reconhecidos como prioritários.
Essa dupla é responsável pela oferta de 70% das necessidades energéticas
do homem.

No Nordeste, o bode é o parceiro do feijão com arroz, fornecendo
30	parte da proteína, mas temos certeza de que o peixe seria um forte aliado



na oferta de proteína de boa qualidade para a alimentação.
Vemos, nos momentos atuais, a euforia do poder central de doação

de milhares de cestas básicas de alimento para dar a entender que a
parcela de responsabilidade do governo foi cumprida. Contudo, o homem
continua desnutrido, com fome, dois ou três dias depois, quando se
acabaram as cestas básicas.

Com isso, mantém-se a indústria da seca, e o homem é aviltado
social e moralmente, porque ela o transforma num pedinte eterno.

Para o Banco Mundial, a economia tem uma parte que trata da
alimentação e da nutrição. A segurança alimentar foi definida como a
quantidade de alimentos consumida diariamente, necessária a todas as
pessoas para que tenham uma vida ativa e saudável.

A questão não é somente receber a comida. Isso é esmola.
Acreditamos que o nordestino não quer esmolas, quer, sim, trabalho para
gerar riqueza para si e para a região.

O programa de incremento do potencial pesqueiro que estamos
apresentando aos senhores, nesta oportunidade, enseja, como falamos, a
oferta de 52 mil empregos e uma injeção de recursos na comercialização do
pescado da ordem de 28,5 milhões de dólares na economia regional por ano.

Com esse programa, estamos contribuindo para a defesa do direito
dos brasileiros nordestinos ao trabalho e à alimentação. Sabe-se da
existência da segurança pública, da segurança sanitária, da segurança
económica, e se relegam os cuidados com a segurança alimentar.

Ninguém se preocupa com o estado de fome e a falta de emprego
de uma parcela expressiva da população brasileira.

O Submedio São Francisco, como dissemos, com 800 km de
extensão, detém um espelho d'água 541 mil ha, atualmente relegados ao
nada, enquanto sua população sofre as agruras da fome e do desemprego.

E preciso que cada um dos senhores seja um aliado combativo para
que esse programa seja transformado numa realidade, que, acreditamos,
será a redenção para toda a região do Submédio São Francisco.

Nos, que estamos à frente dessa idéia, não devemos dar tréguas
ao trabalho para torná-la exeqüível, batendo, quando necessario, às portas
de cada um dos senhores na busca de apoio. E o apoio politico é o
elemento primordial, diremos mesmo indispensável, para levar ao poder
constituído a sensibilidade para tornar esse projeto uma realidade.

Incomoda-nos, deixa-nos angustiados ver, por exemplo, cenas
como as que foram levadas ao ar pela televisão recentemente, em que
crianças do sertão de pernambuco disputavam com vacas o xique-xique
para sua alimentação. É um quadro degradante para um povo que se diz
civilizado e ao qual não nos acostumamos.

As nossas potencialidades estão ai por explorar e para gerar trabalho
e riqueza para o povo do Nordeste, que e rico e esta morrendo de fome.

Esse programa encaixa-se perfeitamente na filosofia do sociologo
Betinho, que trata da erradicação da fome pela criação de emprego e pela
produção de alimentos.

Em cinco anos, o programa prevê o incremento do potencial
pesqueiro do Submédio São Francisco, pela recomposição dos seus
estoques, na proporção de 80 milhões de alevinos por ano, com o que
passaria de 3 mil toneladas de produção de pescado para, aproximada-
mente, 40 mil toneladas/ano.

Voltando aos custos do programa por nós concebido, queremos
dizer que, em vista da existência da infra-estrutura já existente, os
investimentos seriam da ordem de aproximadamente 7,5 milhões de
dólares. E o custeio, de 17 milhões de dólares, perfazendo uma necessi-	31



dade total de recursos de 24,5 milhões de dólares.
Seria interessante salientar que a produção geraria, por ano, 28

milhões de dólares, o que cobriria, em apenas um ano, todo o investimen-
to feito pelo programa no seu desenvolvimento e implantação.

Gostaríamos, finalmente, de fazer uma comparação entre o valor
aplicado na agricultura irrigada e na área de pesca desse programa.

Como dissemos, parte do investimento seria de 7 milhões e 400 mil
dólares. Investido na agricultura, esse valor seria suficiente para implantar
617 ha irrigados.

Essa área geraria 2.285 empregos.
Esse mesmo valor aplicado no programa que estamos apresentan-

do - em uma área de 541 mil hectares - iremos gerar 52 mil empregos.
Isso e so para dar uma idéia para os senhores de quanto benefício

esse programa poderia gerar.
Era o que eu tinha para apresentar. Estou à disposição dos senhores

para qualquer esclarecimento.

2.3 - Situação da pesca no Baixo São Francisco, Dr. Odilon
Jovino de Araújo:

Boa tarde, senhores. Sr. Presidente da CIPE-São Francisco, Depu-
tado José Ferraz, Srs. Deputados Estaduais de Pernambuco, Minas
Gerais, Alagoas, Sergipe, Bahia, senhores convidados, prezados colegas.

Vou iniciar com uma ressalva: o programa apresentado pelo Doutor
Moacyr Ferraz para a região do Submédio São Francisco está sendo
negociado e foi elaborado conjuntamente pela 41 e 5 Superintendõncias
Regionais da CODEVASF, para ser implementado também, numa se-
qüência lógica e técnica, na região do Baixo São Francisco.

Algumas pequenas peculiaridades da região levaram-nos a introdu-
zir pequenas modificações no programa. Contudo, a essência do conteudo
é mais ou menos a mesma, considerando-se, no caso do Baixo São
Francisco, o reaproveitamento da bacia nessa área do rio como prioridade
nQ 1 do programa.

Uma questão importante: primeiro é preciso transformara água de
ambiente Iótico para ambiente léntico. O ambiente lótico é aquele que
tem velocidade de corrente, a água flui numa certa velocidade. O
ambiente léntico é o ambiente parado.

O homem leigo diz uma coisa interessante: a água corrente é limpa.
Ela é limpa porque é pobre em microorganismos, pobre em fitoplàncton,
em pequenos animais e vegetais de água, ou seja, vegetais e algas
microscópicos.

A água parada enriquece com uma certa rapidez, o que
chamamos de processo de eutrofização, processo de enriquecimento.

Nos grandes reservatórios ocorre uma coisa interessante. No
mundo todo, em todos os reservatórios artificiais, o comportamento
básico da produção de pescado é o seguinte: a produção inicial é muito
baixa, depois ela cresce enormemente. A seguir tem uma queda entre o
terceiro e o quinto ano. Aqueda será muito brusca se não houver nenhuma
intervenção no processo de produção.

Isso se dá devido a uma série de fatores, um dos quais é a não-
adaptação das espécies ao novo ambiente.

O peixe vem adaptado milenarmente a uma determinada rotina,
a um determinado ambiente. De repente, o homem chega e muda o
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O estoque que existia do rio -obviamente não caiu do céu -vai ficar
dentro desse reservatório, ele é capturado com certa facilidade pelos
pescadores, porque o peixe fica desnorteado, não tem defesa para
procurar nichos, locais onde possa livrar-se dos petrechos, dos aparelhos
de pesca. Então, ele é pescado. Esse é um dos fatores.

O segundo fator é a mudança do ambiente. Como o Dr. Marcelo
explicou, há dominância de certas espécies. As espécies que têm menos
indivíduos capturados, que têm capacidade de reprodução no ambiente,
enfim, tendem a dominar o ambiente e a se autodominar, até se auto-
extinguirem, como ele relatou no caso do tucunaré.

Além disso, existe um processo de reorganização daquela popula-
ção biótica. Biota é o conjunto de seres vivos. O molusco, por exemplo,
é o alimento disponível para o pirá; se passar a ser indisponivel pela
mudança da profundidade da làmina d'água, pela distribuição espacial do
sistema de água, haverá uma mudança brusca para aquela especie: falta
alimento para ela.

Outro fator relevante é a mudança da qualidade física ou química
da água. Daí a grande importância de um centro para acompanharmos a
evolução desse ecossistema. Por quê? Porque, com dados diários,
semanais, mensais e anuais, teremos informação para intervir a tempo
de corrigir determinado problema.

Problema insolúvel é aquele que não se conhece. Se não conhece-
mos um problema, ele se torna insoluvel, mas, se o problema é conhecido,
temos condições de, pelo menos, discuti-lo e tentar minimiza-lo.

A curva de produção tende a cair rapidamente. Aconteceu em
Sobradinho, que está neste estágio agora. Três Marias esteve num
estágio bem mais adiantado. Sobradinho, que está com 8a 10 anos, tende
a cair lentamente, chegando a níveis muito baixos, como é ocaso de Três
Marias, que chegou a 5 quilos por hectares/ano. Hoje está com uma certa
recuperação, segundo informações do pessoal de lá.

Quando há intervenção do homem no processo, tenta-se minimizar
esses fatores e repor esse estoque com especies autóctones, espécies
nativas da própria bacia, ou com especies introduzidas. Por qué? Porque
o ambiente que antes, como falei, era um ambiente milenarmente
adaptado, mudou totalmente. E podem não existir, naquele ambiente,
espécies que se adaptem ao novo tipo de alimento.

Talvez seja necessário -não digo indispensável -introduzirem-se
novas espécies. Talvez o caso dotucunaré, de que  Dra. Cecilia falou,
possa ser um caso benéfico. Pode ser maléfico, mas precisamos ter a
informação para afirmar isso.

O Baixo São Francisco e uma região que recebe toda a seqüela do
processo que ocorre lá em cima. Se Juazeiro e Petrolína jogam efluente
industrial no rio, cai aqui no Baixo. Se barra lá em cima, cai aqui no Baixo.
Então, aqui se recebe toda a seqüela do que ocorre no Alto, no Médio e
no Submédio São Francisco.

Essa região aqui é crítica. Por exemplo, algumas espécies, como
o pirá, a matrinxã e várias outras desconhecidas por falta de estudos -
aquelas conhecemos porque apareciam na pesca comercial, eram
espécies importantes -, hoje não aparecem mais nas capturas do Baixo
São Francisco. Foram extintas totalmente.

Daí a ênfase dada à necessidade de o programa proposto para o
vale São Francisco ser executado na área de peixamento, porque o Baixo
São Francisco é a região que mais recebeu o impacto dos represamentos.
O reservatório de Sobradinho trouxe esse grande problema.

E preciso produzir pescado de qualidade, é preciso produzir pesca-



do em quantidade e em qualidade. Esse é um novo alerta que se faz.
E que esse pescado chegue à mesa do homem, chegue ao prato

do homem, da forma como ele acha que deve consumi-lo, respeitando-
se seus hábitos, respeitando-se suas características culturais,
respeitando-se, também, os ecossistemas, para que se produza um
pescado de boa qualidade

A introdução de espécies tipo tambaqui, aqui no Baixo São
Francisco, já autorizada pelo IBAMA, é um fato que, na pratica, ja existe.
A 000EVASF tem introduzido, com certa frequência, tambaqui no Baixo
São Francisco, em peixamentos periodicos, que não estão sendo sistemá-
ticos. E preciso que isso seja sistematizado. E que se volte, também, maior
atenção para as espécies autóctones, para as espécies da própria bacia.

O reservatório de Sobradinho chegou a produzir 30 mil toneladas de
pescado por ano, e hoje, como ja se disse, encontra-se na faixa das 3 mil
toneladas. O governo do Estado da Bahia fez um censo, em 1923, e
cadastrou 10 mil pescadores no reservatório de Sobradinho.

A pesca é um segmento interessante. Ela é tão horizontal quanto
a produção de automoveis, por exemplo. Ela produz emprego direto para
o pescador; produz emprego na comercialização; produz emprego no frio, na
conservação; produz emprego na fábrica de produtos, de petrechos de
pesca; produz no barco, na embarcação; produz no motor dessa embarca-
ção; produz nos equipamentos sofisticados da pesca, que são sonares,
ecobatímetros e outros instrumentos utilizados na embarcação.

"O sertão vai virar mar". Essa foi a grande previsão do "meu
padrinho padre Cícero Romão", como diz o nosso sertanejo. E, realmente,
é uma verdade. Só que esse mar está meio abandonado. E a grande
seqüela do impacto, volto a repetir, reflete-se aqui no Baixo São Francisco.
Ë preciso uma atenção muito grande para com esse nosso setor.

Além disso, a população do Baixo São Francisco, por ser a região
muito rica em pescado, temo habito de consumir peixe. O consumo "per
capita" é quase igual ao do Japão e ao da Amazônia. E um hábito
alimentar sedimentado pela população. Então, é de grande importância,
para o Baixo São Francisco, a introdução de um programa do tipo que
apresentamos.

Agradeço a atenção dos senhores e coloco-me à disposição para
responder algum questionamento que tiverem.

2,3.1. Debates

- Deputado Renato Brandão - A atividade de piscicultura foi
instalada no Baixo São Francisco com a COO EVASF, o IBAMA, mas não
empolgou o empresariado. Muito pouca gente cria peixe no Baixo São
Francisco de forma empresarial. Recentemente, está sendo instalada,
em Propriá, a fábrica de ração de Taiwan, a SIBRA, de que o Deputado
falou aqui, e existe a perspectiva de ser instalado um viveiro de pós-larva
no Município de Santana do São Francisco, com os chineses de Taiwan.

Eu perguntaria: qual e a perspectiva desse novo projeto para o Baixo
São Francisco? Existe a possibilidade de ele ter viabilidade econômica e
empolgar o empresariado da região?

- Doutor Odilon Jovino de Araújo - Bom, a piscicultura, no
Baixo São Francisco, é uma cultura tradicional, é um hábito tradicional de
cultivo, mas um cultivo feito extensivamente. Então, aproveitavam-se as
cheias do rio. Na época das cheias, as lagoas enchiam, havia comportas,
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vam-na com alevinos capturados na natureza ou adquiridos de terceiros.
As grandes fazendas criavam peixes dessa forma. Com  Sobradinho,

isso tornou-se praticamente impossível por força das explicações que eu
já dei. Como as grandes áreas do Baixo São Francisco adequadas à
criação de peixes estão nas grandes várzeas, e essas grandes várzeas
são submetidas a diques e usadas para colonização nos projetos de
irrigação, a iniciativa privada ficou com muito pouca opção, em termos de
empresa, para implantar projetos de maior porte.

Apesar disso, existem outros casos. Por exemplo, a Divina
Pastora, lá em Gurgenôpolis, não é um projeto de grande porte, mas de
médio porte. O Artur Coutinho, infelizmente, faleceu, não levou à frente
seu projeto, que era de médio para grande porte.

Todavia, uma das causas da não-instalação de empresas de
piscicultura nessa área foi a característica física, geofísica da região, que
não permite grandes investimentos nessa área.

Existe na região, entretanto, a fazenda Jundiaí, que fez um inves-
timento relativamente pesado nessa área e hoje tem estação de reprodução,
com cerca de 95 hectares de viveiro. Há, ainda algumas outras empresas
salpicadas pela região.

Na minha opinião, embora não tenha estudado detalhadamente o
Projeto SIBRA, apenas tenho acompanhado o projeto, sem ter dele
conhecimento profundo, pretende fazer uma integração com produtores,
uma criação integrada. Não é o modelo integrado que se usa para galinhas
e outras atividades tradicionais no Brasil. E o que chamam de modelo
integrado, que dá autonomia ao produtor.

Por exemplo, os executores do projeto não entram na fase de
investimento, nem na fase de custeio. O criador é que vai ao Banco, tira
seu financiamento, cria seu peixe, seu camarão. O projeto fornece a
ração, dá assistência técnica e depois garante a compra da produção.

Esse é mais ou menos o modelo que querem utilizar aqui na área
e em outras áreas em que vão atuar, com relação à SIBRA.

Eu acredito que temos potencial para isso, embora no Baixo São
Francisco haja tradição de peixe no rio, na lagoa, nas várzeas, por força
das condições geofisicas, da disponibilidade solos, porque, fora das
várzeas a topografia é muito acidentada e de difícil utilização para a
piscicultura.

É a minha opinião. Não sei se estou correto. Se algum colega quiser
fazer alguma observação, peço até que a faça.

- Dra. Maria Cecilia - O fato de não se haver evoluído muito aqui
no Estado, em termos de piscicultura no nível empresarial, acredito que
seja também devido à tradição.

A piscicultura se fazia, antigamente, aproveitando-se as cheias do
rio. Fazia-se o isolamento das várzeas e, no momento em que começava
o defluxo, o peixe era capturado.

Então o empresário, na época em que cultivava peixe aqui na
regiao, tinha o alevino de graça, ele não investia na ração e investia muito
pouco na captura.

Hoje, para se dedicar à piscicultura, é preciso investir na construção
de viveiros, investir no sistema de filtração dessa água e em ração
também.

Naquela época, e produtividade era baixa, mas, em compensação,
não se tinha nenhum custo, ou um custo muito pequeno. Hoje, não. Para
que se consiga fazer isso, será necessário um investimento muito maior.

E, infelizmente, ainda existe a idéia de que criar peixe é fácil e que
peixe é uma proteína de baixo custo. Eu considero que nem uma coisa	35



nem outra é verdade. È uma atividade tremendamente difícil, como toda
atividade produtiva. No momento em que você quer aumentar a produti-
vidade, você tem que investir em tecnologia e em insurnos. O
empresariado, infelizmente, ainda está naquela idéia de que peixe se cria
com água.

Contudo, nós temos alguns exemplos de investimentos rendosos.
Por exemplo, na região de Alagoas, um produtor investiu pesado em área
de construção de viveiros com bom escoamento, em termos de abaste-
cimento de água, sem predadores, e usou ração balanceada. Em 2,2
hectares, ele tirou 23 toneladas de tambaqui com 11 meses, com um peso
médio de 1,9 kg.

E uma atividade que tem viabilidade econômica, desde que se
procure ter também uma viabilidade técnica, o que não existe hoje.
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2 ETAPA —Dia 25/8/93

1. MESA REDONDA
A questão da pesca e sua interação socioeconômica e

ambiental

- Dr. José Teodomiro de Araújo —Gostaríamos de fazer
algumas observações acerca do tema dessa reunião, que é pesca e
piscicultura.

Eu conheci o São Francisco desde a nascente até foz, incluindo a
maioria dos seus afluentes permanentes e, no próprio contato com as
associações de pescadores do vale do São Francisco, temos ouvido a
experiência não só dos técnicos, mas, principalmente, das pessoas que
necessitam do pescado para sua subsistência, como também dos
pescadores profissionais.

Tivemos, no ano passado, a oportunidade de participar de uma
série de debates promovidos pela CUT nos diversos sindicatos da região.
Deslocamo-nos a todas as comunidades, já que existiam essas centrais
sindicais para discutir com os operários e, principalmente, com os
pescadores, a situação do vale, tendo como base o Plano Diretor do Vale
do São Francisco —PLANVASF. A idéia era discutir o PLANVASF com
esses segmentos da sociedade.

E o que temos ouvido sobre a pesca, sobre a piscicultura e sobre
a ictiofauna do São Francisco é lastimável. Já em 1990, o depoimento de
um dos pescadores de Lagoa da Prata dava conta de que havia uma
redução violenta do pescado naquela área. Pudemos notar a gravidade da
utilização de certos métodos predatórios, inclusive com o uso de bombas
para a pesca.

No Médio São Francisco, pescadores de Bom Jesus da Lapa
fizeram a mesma reclamação. Essa área é muita rica em berçários,
porque ali o rio tem margens muito baixas e transborda da calha tão logo
a vazão atinja 5.000 m3/s.

Nessas ocasiões, ele adentra a caatinga, por cerca de 11 quilõme-
tros. Ao recuar deixa conjuntos extraordinários de lagoas, onde proliferam
os peixes e os animais aquáticos e subaquáticos, não somente aqueles
que têm o peixe como alimento principal, mas também mamíferos que
têm na vegetação aquática a base de sua alimentação.

De sorte que há um ecossistema muito forte nessa região.
Primeiro, na margem direita, até Bom Jesus da Lapa, depois, na margem
esquerda, fronteiriça ao Município de Botirama, até o Distrito de Garité,
próximo à Barra. Daí em diante, novamente na margem direita, no
Município de Xique-Xique, ocorrem essas formações de cotas muito
baixas, onde se notabiliza a lagoa de Itaparica, que tem um espelho d'água
de cerca de 1.200 a 1.300 ha, com uma capacidade de oferta de pescado
muito grande: em torno de 2 toneladas semanais durante o ano.

No Submédio São Francisco, tais lagoas praticamente estão
inativas porque o rio, daí em diante, está confinado, está regularizado com
uma vazão em torno de 2.020 m3/s. E isso se projeta também em relação
ao Baixo São Francisco, que sofreu a restrição do fluxo anual das
enchentes nas grandes várzeas de Alagoas e Sergipe, que eram também	37



imensos berçários. Ali, os proprietários tinham, inclusive, o costume de
vender alevinos a outros particulares que os criavam.

Essa prática também foi altamente reduzida. Aqui no Baixo São
Francisco, segundo informações do Presidente da Associação de Pesca-
dores de Alagoas, dificilmente se encontram peixes das especies nativas
do São Francisco. O mais comum é o peixe que vem do oceano e sobe
até a cidade de Penedo. A maioria dos peixes de qualidade oferecidos nos
restaurantes dessa cidade normalmente vêm ao lago de Sobradinho.

Ontem, ouvimos a informação de que nem tudo está perdido no São
Francisco, porque, para surpresa de todos, nas grandes enchentes volta
a aparecer o surubim. Isso é fato muito comum. Ele não é local. Quando
o sistema CHESF é forçado a abrir os vertedouros além dos tubos de
turbinagem, esses peixes, que estavam confinados na seqüência de
Sobradinho ate Paulo Afonso, aparecem no Baixo São Francisco, o que,
para mim, é um fato normal.

Isso, porém, não serve para justificar que não esteja havendo
perdas em relação aos recursos naturais do rio, tão- somente porque nele
apareceram esses peixes de espécie nativa. Não concordo com essa
informação, porque o que temos percebido é a escassez total do pescado
ao longo da calha principal. Hoje ele existe em abundância no Médio São
Francisco, mas não tanto quanto ocorria nos anos anteriores.

O que se tem observado é tanto a dilapidação dos recursos
naturais, que contribuem para a proliferação dessas espécies, inclusive
das lagoas marginais, quanto a pesca predatõria e indiscriminada, sem
fiscalização, porque o IBAMA não tem estrutura para fiscalizar o Pais em
sua totalidade.

Houve de minha parte, como presidente do CEEIVASF, uma
denúncia ao IBAMA e uma altercação com os dirigentes da rede de
supermercados Unimar, que estavam vendendo milhares de surubins
com menos de 20 centímetros, expostos congelados nas vitrines do
comércio de Salvador. Para que o IBAMA retirasse esse material e
multasse a cadeia de supermercados, foi uma luta terrível. A fiscalização,
porem, não se processa, e nós vemos o animal, que chega a 70 kg, ser
vendido com 500 gramas de peso.

Nesse quadro geral, podem-se apontar também alguns efeitos de
poluição localizada, como se vê em Pirapora, por exemplo. Apesar da
Companhia Mineira de Metais dispor, em Três Marias, de uma grande
estação de tratamento de efluentes, como ela trabalha com cal, toda vez
que é feita a descarga da bacia de decantação, há grande mortandade,
porque alguns peixes de couro são muito sensíveis à alcalinidade.

No Alto São Francisco, as indústrias de laticínios jogam detergente
resultante da limpeza do vasilhame. E lógico que o rio, com seus 92
milhões de metros cubicos lançados anualmente no oceano, tem urna
capacidade de diluição muito grande. Contudo o fato localizado, naquele
ponto, onde se joga o detergente, causa certa mortalidade, principalmente
dos animais jovens.

Esse é, portanto, um quadro geral. Fica aí o gancho para que o
auditório possa levantar alguma discussão acerca da ictiofauna no São
Francisco. Muito obrigado.

- Doutor Edivaldo Rosa - Senhoras e Senhores, é para mim
motivo de satisfação estar reunido com parlamentares dos Estados
banhados pelo São Francisco, este rio esquecido que já defendi, aqui,
atraves de trabalhos e pela imprensa.
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País destina-se ao mito Amazônia e a outro mito, recém-criado, o Pantanal
Mato-Grossense. O rio São Francisco faz parte dos primos pobres e, por
essa razão, sinto-me feliz porque, agora, grande parte dos parlamentares
do País, notadamente aqueles das regiões envolvidas, estão voltados
para a realidade desse rio.

Eu gostaria de ler, inicialmente, alguns trechos de um trabalho,
publicado recentemente, que muito me agradou... Diz o seguinte:

O 'Velho Chico' chega forte à sua foz e entra mar adentro, pintando
com as cores barrentas, que carrega em sua longa viagem, o verde mar
de Sergipe.

Areias e coqueiros complicam a chegada permanente das águas
vindas de longe, dos altos paredões rochosos. Ora despencam espuman-
tes das cachoeiras, ora deslizam suaves das barragens que lhes retiram
a força e fazem dela a luz.

Nas margens por onde passam, as águas do 'Velho Chico' entoam
um ritmo lento das toadas, o canto fatal da atração do mar, e levam das
mesmas margens o cheiro, o resto das coisas consumidas, e o segredo
das pessoas que confidenciam nos banhos os seus segredos".

Essas palavras são do jornalista e escritor, muito estimado por nós,
o querido amigo Luís Antônio Barreto.

O "Velho Chico" é isto aí: tema para merecidas inspirações,
energia para milhares de brasileiros e estímulo para grandes projetos.

Muito se tem falado e escrito sobre as potencialidades do rio São
Francisco, do que ele possui, como se comporta, o que pode oferecer e
o que dele podemos tirar.

Barragens são construídas, outras estão em construção e outras
por construir. Grandes são os projetos de irrigação existentes e por existir.
Muito se tem falado das potencialidades e da necessidade das popula-
ções ribeirinhas, do peixe que esta acabando, e pouco daquilo de que o
"Velho Chico" precisa para continuar inesgotável.

Todo rio, grande ou pequeno, guardadas as devidas proporções,
necessitam das águas de seus afluentes, da proteção de sua vegetação
marginal e dos ecossistemas lênticos marginais às várzeas, que forne-
cem o peixe jovem e o alimento para esse mesmo peixe.

E a isso não tem sido dada a atenção merecida. Excetuando-se os
trabalhos recentemente feitos em decorrência da necessidade de Relató-
rios de Impacto Ambiental -RIMAs -para a construção das grandes
barragens, poucos são conhecidos a respeito do rio São Francisco, como
também do ecossistema lótico ao longo do seu curso.

Não ê novidade para os Senhores que, por suas peculiaridades, por
percorrer uma região do País mais sofrida com o regime das secas, o São
Francisco é um rio permanentemente ameaçado. Acrescentam-se a isso
os barramentos, os projetos de irrigação e os desmatamentos.

O barramento do rio São Francisco, além das sérias conseqüências
enumeradas ontem à tarde pelo primeiro palestrante da tarde -incluindo
aia transformação do ambiente lotico em ambiente léntico e as alterações
físicas e químicas da água -, favorece, também, a decantação.

A decantação da água resulta de sua permanência nos reservató-
rios, nas barragens, onde se torna transparente. E água sem partícula em
suspensão, no meio da qual os peixes carnívoros podem melhor enxergar
os ovos e as larvas das demais espécies e devorá-los, fazendo com que
se reduza o estoque de peixes de grande valor comercial e beneficiando
a sobrevivência e a proliferação dos tipos carnívoros. Isso, como é óbvio,
traz sérias conseqüências para o pescador.

Essa decantação, conseqüentemente, torna a água menos rica em	39



nutrientes e empobrece as margens do rio São Francisco e das lagoas
marginais, que no Baixo São Francisco eram muito utilizadas para o
cultivo do arroz. Além do peixe, o ribeirinho tirava seu sustento do arroz
cultivado nas lagoas de várzea. E essas areas, foram parcialmente
destruidas por modificações do sistema de cultivo de arroz pelo projeto da
CO DE VASF.

Esses fenómenos foram constatados por mim quando realizei um
trabalho numa lagoa de várzea, no Município de Canhoba, chamada Lagoa
do Valadão. Esse trabalho foi publicado e está â disposição das pessoas
interessadas.

Essas lagoas, como foi dito ontem, são de grande importância para
os rios. Melquiades Pinto Paiva, um pesquisador, estima que das lagoas
do Baixo São Francisco poder-se-ia obter uma produção anual de 20 mil
toneladas/ano de peixe. Isso, em 1981, quando existiam, ainda, todas
elas em suas condições normais.

Muito mais sério do que tudo isso, porém, são os problemas
advindos do desmatamento.

Sempre que vou a Brasilia, ao sobrevoar o terço médio do São
Francisco, ponho-me a pensar como o rio consegue atravessar toda essa
extensão desflorestada e ainda chegar com água na sua foz.

O desmatamento, além de favorecer a evaporação, contribui para
o assoreamento dos rios e barragens. Esse assoreamento é acelerado
pelas atividades agrícolas em suas margens, as quais facilitam o
carreamento de material particulado, fertilizante e agrotóxico para o leito
do rio, dificultando a vida dos peixes.

Portanto, a nosso ver, a grande alternativa para a recuperação ou
salvação do "Velho Chico" é o reflorestamento de suas margens, o que
deve ser feito com essências nativas de cada região por onde ele passa.
Se possível, com vegetação forrageira.

Conhecimentos técnicos e científicos existem. O que falta, prova-
velmente, é a vontade de fazer. Poder-se-ia, no semi-árido, iniciar o
reflorestamento com leucena, sabiá, vidisiris, que, além de alimento para
o gado, fornecem madeira, tão necessária à região.

Existe, no Nordeste, um projeto intitulado "Desenvolvimento Flo-
restal Integral", que conta com o apoio da SUDENE, da FAO edo PNUDE.
Esse projeto poderia muito bem ser estendido para toda a área marginal
do rio São Francisco, com uma largura aproximada de 300 metros em
ambas as margens. Nesse programa, poderiam integrar-se os governos
estaduais, municipais, o IBAMA e a CODEVASF.

Como condição sine qua non, não deveria existir nenhuma ativida-
de, agrícola ou não, entre a vegetação plantada e as margens do rio. Tal
requisito deveria fazer parte de todo e qualquer projeto que vier a ser
implantado ao longo do São Francisco.

Nós temos o rio, a área florestada, a área agricultada e os projetos
de irrigação. Assim sendo, a drenagem superficial das chuvas carrearia
o material particulado, que seria retido pela vegetação implantada.

Então, não chegariam ao rio o fertilizante, o agrotoxico e o material
particulado. Haveria uma área de proteção, cuja vegetação forneceria
também alimento para o peixe. A fruta caída seria carreada e manteria os
peixes, o fitoplàncton e o zooplâncton.

Sei que isso não é fácil nem barato, mas é uma opção válida. E o
rio São Francisco merece.

Tramita no Congresso o Projeto de Lei n'1 2.249, de 1991, que dispõe
sobre a política nacional de recursos hídricos, cujo parecer foi debatido e
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entre outras coisas, a cobrança de taxa para uso da água desses
mananciais.

Seria bom que, com a implantação do programa previsto no aludido
projeto, pudessem ser gerados recursos que viessem contemplar a
necessidade de reflorestamento das margens do São Francisco. Pois
essa é a principal atividade, principal meta a ser seguida obrigatoriamente
para se manter o rio em condições favoráveis de existência e com peixes.

Muito obrigado.

- Dra. Vânia Fonseca - Bom dia. É um prazer estar aqui. O tema
que estou trazendo é um tanto quanto árido. Extenso e árido, mas
necessário. Vou falar sobre planejamento integrado e tentar ater-me ao
texto, para não passar da hora.

Esta reunião tem como tema central  piscicultura e a pesca no São
Francisco, Agora, os colegas, as pessoas que apresentaram suas
colocações ontem estão batendo na necessidade de um planejamento
integrado, de um estudo integrado. E é sobre isso que vou falar.

O São Francisco, conhecido como o rio da unidade nacional, deve
ser realmente visto como uma unidade, porque os problemas que ocorrem
em qualquer lugar da bacia vão-se refletir no todo, principalmente
naqueles pontos mais a jusante.

Na verdade, tem-se planejado muito a respeito do rio São Francisco,
mas tem-se planejado mal. Existe uma constelação de planos, projetos e
programa que não deram qualquer resultado prático. E alguns são realmente
conflitantes, como a questão do PROVARZEAS, colocada ontem.

Os planejamentos, muitas vezes, são bem intencionados, mas
falta-lhes uma base segura, que vem a ser o conhecimento da realidade.
Isso também foi muito enfatizado ontem.

O conhecimento da realidade só é possível quando se realizam
estudos, profundos e sérios, sobre a integração dos vários aspectos
dessa realidade. Não se pode pensar só na água, ou só na pesca, ou só
na indústria, ou só em fazer carvão, etc. Temos que pensar em estudos
integrados que abranjam todos esses aspectos em toda a bacia.

Isso vem sendo tentado há algum tempo e o Dr. José Teodomiro
tem lutado por isso, mas nos não temos conseguido. Esperamos, agora
que vamos ter um apoio político, conseguir.

Planejamento deve ser feito, sim, mas deve ser feito com uma
base científica. E a Universidade tem estado muito distante dos planeja-
mentos que são levados a efeito no rio São Francisco.

Um exemplo disso é a nossa Universidade, que, apesar de
pequena, estuda o São Francisco há vários anos. Existem teses de
doutorado, dissertações de mestrado, muitos trabalhos científicos a
respeito do rio. E quando se planeja qualquer ação, os órgãos planejadores
ou executores simplesmente costumam esquecer essa diversidade.

Também se tentou, durante alguns anos, promover uma articula-
ção dos órgãos públicos. Ontem, se não me engano, foi dito que há
necessidade de um intercâmbio de informações e de uma soma de
esforços para que não fiquemos desperdiçando trabalho.

Vários orgãos estudam o mesmo rio, cada um deles, às vezes,
repetindo o mesmo tipo de estudo, e repetindo mal, porque os recursos
são muito limitados, e não há uma integração entre esses vários
organismos. O que não se dirá daqueles que planejam?

Quero dizer que é possível trabalhar junto, é possível nos darmos
a mão, mas é necessário um pouco de boa vontade, é necessário ter
vontade política para que isso ocorra.	 41



Gostaria de dizer que estamos à disposição. No Núcleo de Estudo
do Semi-Ando, continuamos estudando o rio como dinheiro do CNPq e do
PADCT. Não temos outra fonte de recursos, o que é uma pena, porque
nossos esforços tem sido reconhecidos inclusive no Exterior.

Recentemente, houve uma proposta de cooperação da Orston,
que é a maior instituição francesa de pesquisas no Exterior, para que
fizéssemos um estudo comparativo entre o São Francisco e o rio Senegal,
que tem problemas bastante parecidos com os do nosso rio. Nós estamos
viabilizando esse convénio, já estamos ate com um coloquio internacional
marcado para Sergipe, em Canindé do São Francisco e Propriá.

E o reconhecimento pontual e global da bacia praticamente não
existe. Tentamos, também, comas outras Universidades, com os outros
Estados da bacia realizar convénios, ou pelo menos complementar os
nossos estudos, mas ainda não con	os.

Acho que é fundamental o somatório de esforços dos estudiosos,
dos planejadores que trabalham com o rio São Francisco. E penso ser de
extrema importância a união dos parlamentares dos Estados de Minas
Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, pois, como legisladores,
eles tem o poder de intervir, com acerto, nos destinos dessa região, que,
acredito, tem um potencial produtivo muito grande.

Parabenizo, portanto, a iniciativa dos Senhores parlamentares, e
principalmente do seu idealizador, Dr. José Teodomiro, um apaixonado
pelo São Francisco, que elegeu o desenvolvimento de toda a bacia e a
preservação do rio como a meta da sua vida.

Esperamos o apoio de todos.
Complementando a exposição, gostaria de pedir para a Dra. Tânia

Magno, pesquisadora do Núcleo de Estudo do Semi-Ando da Universidade
Federal de Sergipe, que desenvolve trabalhos no Baixo São Francisco
diretamente com os pescadores e com a população local, que faça
algumas colocações.

- Dra. Tânia Magno - Bom dia. Primeiramente, queria agradecer
o convite feito para participar desta reunião, dada a importância da
mesma, ja tão enfatizada pelos palestrantes anteriores.

Gostaria de salientar, rapidamente, a importância do tema que aqui
vem sendo debatido, a piscicultura e a pesca. Isso porque tenho
participado de encontros, tendo alguns anos já de estudos junto a
pescadores, sobre a pesca. A questão da pesca do Brasil, tanto a
estuanina, quanto a ribeirinha, é um tema pouco explorado.

Parece que o pescador e a pesca têm sido sempre colocados numa
situação marginal frente a outros setores da produção. Conhece-se pouco
da pesca, conhece-se pouco do pescador, embora haja alguns estudos
sobre eles, em comparação com outros setores da produção, como, por
exemplo, a agricultura.

E, em geral, quando se trata da pesca, a mesma é considerada,
marginalmente, como um setor da produção rural. A primeira questão é
entender a pesca e o pescador com suas características específicas,
inclusive em relação ao ambiente.

Não dá para confundir. Não dá para fazer análises associativas, a
não ser a pequena produção rural com a pequena produção pesqueira. No
mais, é uma outra natureza de atividade, é uma outra natureza de relação
com o ambiente, onde há a percepção de uma outra cosmovisão.

Para que a gente possa falar do pescador, vou-me ater um
pouquinho mais às experiências concretas que tenho, tanto de pesquisa
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co, que começa em Canindé, descendo até a foz, em Brejo Grande.
Em Brejo Grande, do lado de Sergipe, os pescadores já têm uma

outra percepção do rio. E essa é uma questão importante, porque, quando
falamos do rio, nós o fazemos dentro de uma visão genérica: o rio que
começa em Minas Gerais e que deságua no Oceano Atlântico, entre
Sergipe e Alagoas.

Ontem, durante as palestras, eu sorria com as explicações da
alteração do rio, porque, na verdade, nós temos um outro São Francisco.
A verdade é esta: ele, hoje, é outro.

E preciso que isso seja pensado, seja compreendido, seja assimi-
lado pelas pessoas que vivem rio, que são, na verdade, os homens do São
Francisco.

Essas pessoas ainda vivem no passado do rio e estão perplexas
porque ele não é o mesmo. Ou apelam para explicações sobrenaturais
—Deus é quem quis, é castigo de Deus, é a sorte, é o destino -, ou
desacreditam os homens capazes de resolver o problema, sejam eles
técnicos, cientistas ou políticos. Então, acabam caindo no fatalismo.

Todavia, eles não conseguem perceber que o rio não ê o mesmo.
E que o rio não é um pedacinho daqui, ou é o Médio dali ou é o Alto São
Francisco.

Em conversa com pescadores em Brejo Grande, eu dizia a eles:
vocês estão na lixeira terminal, vocés estão no ralo. Aqui o rio é sugado
pelo mar. E uma cena bonita, é um lugar maravilhoso. Do ponto de vista
da beleza pictórica, é algo de se ficar babando, porem do ponto de vista
humano, uma das mais duras realidades que talvez tenhamos é o nosso
Município de Brejo Grande: empobrecido, com pescadores miserabilizados,
transformados em agricultores improvisados. Antigas lagoas de arroz,
que davam peixe, não dão mais. Não interessa mais aos produtores
mantè-las.

Na lógica do homem que trabalha a terra, ele seca a lagoa e planta
pasto. Na lógica do homem que vive, tradicionalmente, secularmente, no
meio ambiente, isso não tem razão de ser.

Depois, o rio, para ele, é um dom natural, é um presente divino. Não
é possível pensar que o rio vai ser propriedade de alguém, no sentido que
ele entende a Natureza como presente de Deus. Mas não é assim, ela tem
sido dominada, ela tem sido privatizada.

Então, os interesses que se colocam ao longo da bacia do rio São
Francisco são os mais contraditorios possíveis. As intervenções têm sido
drásticas. E o pior é que, ao se fazer uma intervenção drástica, inventa-
se um outro órgão para corrigi-ia, o que é mais drástico ainda. E as
pessoas não querem assumir essas contradições e contraposições.

Os pescadores que viviam da pesca, hoje quase não podem mais
viver desse recurso. Sabem o que acontece? Migram para a cidade, vêm
inchar e marginalizaras metrópoles ou transformam-se em bóias-frias no
campo..

E nós, depois, fazemos uma campanha como essa - contra a fome
- para alimentar uma população que nós estamos tornando famintas.

Então, acho que o desafio é deixar que o homem do rio fique no rio.
Acho que é um desafio conseguir que essas populações não sejam
obrigadas a sair, não sejam expulsas do seu ambiente natural. Que vivam
lá, harmonicamente, mantenham seus grupos domésticos e consigam
alimentar, também, outros grupos domésticos.

Isso parece brincadeira, mas é um desafio muito grande, porque
teríamos, aqui, de ir de encontro a interesses poderosos que se
assenhoreiam do vale São Francisco.	 43



Em minha opinião, compete a esta Comissão uma tarefa política,
de vontade de resolver, de buscar soluções. Não é uma questão de blá-
blá-blá, de retórica. E questão de ação política, de decisões, de implementar
ações que não impeçam o desenvolvimento —nós precisamos, realmen-
te, de implementá-lo, e de modernizar determinadas ações econômicas
-, mas que também não sejam resultantes da miserabilização, do
empobrecimento, do esquecimento de uma camada de população gran-
diosa que é a verdadeira dona do rio, que são os beiradeiros e os
barranqueiros.

Aqueles que, há 400 ou 500 anos de história, vêm colonizando, vêm
amando o rio, vêm ficando com o rio, conhecem-no em profundidade.
Dada, porém, a natureza dessa populações, elas enxergam seu meio
ambiente no limite em que elas o vivem. E elas o vivem fragmentadamente.

Então, na verdade, nos estamos trazendo, principalmente para o
Baixo São Francisco, algo terrivelmente perverso. Destruímos o Alto,
destruímos o Médio, e negamos a vida no Baixo. E o homem do Baixo São
Francisco fica sem entender o por quê disso, então culpa as barragens,
os projetos de irrigação —tem certa razão -, mas não sabe explicar o
fenômeno em suas minucias. Então fica fica perplexo.

E preciso maior comprometimento para se resolver a questão, para
se buscar um estudo mais profundo sobre essa categoria profissional e
suas formas tradicionais de pesca, de manutenção do grupo familiar, de
percepção do mundo.

Eu acho que se tem muito a aprender com essas camadas da
população. Nós teríamos muito de ouvir, tanto no que se refere à pesca
em si mesma como ao gerenciamento do próprio rio.

Essa é uma experiência que trago, um alerta que faço de que,
realmente, estamos com outro rio. Portanto o São Francisco, hoje, é outro
rio e os homens do São Francisco, embora os mesmos, estão-se tornando
outros homens: pobres, desiludidos, tristes e desacreditados. Nós temos
uma parcela de responsabilidade muito grande sobre isso.

Era, em síntese, o que queria dizer. Muito obrigada.

- Dra. Maria Cecilia - Ontem, a maioria das pessoas, ao falar
sobre o São Francisco, enalteceu muito a convivência, desde a infância,
com o rio. Eu, nesse aspecto, sinto-me pouco à vontade, porque sou uma
forasteira nessa região, mas me lembro da primeira vez que vi o rio São
Francisco. Eu me assustei. Sou cearense e, em meu Estado, a maioria
dos rios são temporários e, realmente, levei aquele susto, aquele impacto,
quando vi um volume de agua tão grande.

Então, quando eu considerava a piscosidade dos rios do Ceará e
considerando que se tem feito um trabalho com relação à extinção das
espécies carnívoras, e, posteriormente, que se tem dado um incentivo
muito grande à pesca e ao aproveitamento dos recursos, fiquei imaginan-
do o potencial de aqüicultura oferecido pelo São Francisco.

Logo em seguida, conhecendo um pouquinho o rio, vi que um dia
ele tinha sido bom, mas que as populações tinham uma reclamação geral:
as espécies estão-se extingüindo, o isolamento das várzeas está a
prejudica-ias. Havia uma migração de pescadores - como a Dra. Tânia
falou - buscando outras profissões, e até mesmo migrando para grandes
centros.

Fiquei a imaginar: o que se pode fazer para conter esse homem no
campo?

Nesse aspecto, a CODEVASF tem desenvolvido, dentro do possi-
vel, um bom trabalho com sua estação de piscicultura.



Acontece que a aqüicultura, como vários segmentos produtivos no
País, foi pouco pesquisada. Então, temos dois fatos com relação à
piscicultura.

Tivemos uma fase áurea, que foi a do Dr. Rodolfo lnhering, que, em
1973, conseguiu desenvolver uma tecnologia de reprodução dos peixes.
Após sua morte, essa fase passou.

Lembro-me de que, em 1979, quando estive no DNOCS, utiliza-
vam-se, para incubação de ovos, duas incubadoras. O rapaz ficava 24
horas por dia balançando as peneirinhas, para fazer funcionar duas
incubadoras pequenas. Eu sempre brincava, dizendo que, se o doutor
Rodolfo Voinheri saísse do tuniulo, ele operava qualquer estação de
produção sem dificuldade alguma.

A piscicultura teve um avanço na década de 80, principalmente
com relação a equipamentos de reprodução e de incubação.

Nesse período, basicamente todas as estações de produção no
País se detiveram no desenvolvimento da curimatã, espécies importa-
das, carpa e tilápia. Pouco se estudavam as espécies brasileiras.

Somente na década de 80, começaram-se a estudar um pouco as
espécies do São Francisco. Se formos ver hoje, em nivel nacional, temos
o quê? Temos estudos um pouco avançados sobre o tambaqui, da região
amazónica, o curimatã, que praticamente habita todos os rios, e o pacu,
que vive mais na região de São Paulo.

Com exceção dessas, não se tem quase nada sobre as demais
espécies brasileiras. Estabeleceu-se o costume de importaras carpas, as
tilápias, os bagres africanos, as espécies que já têm uma tecnologia
desenvolvida, em detrimento das espécies nacionais.

Nesse aspecto, a CODEVASF teve, também, sua parcela de culpa.
Na maioria das estações, procurou-se trabalhar com o tambaqui, cuja
reprodução já era um pouco conhecida e nós desenvolvemos essa
tecnologia com as carpas e com as tilá pias. Enquanto a Estação de Três
Marias deteve-se, praticamente, no trabalho com espécies do rio São
Francisco.

Mas com esforços, em questão de uma década somente, já se tem
alguma coisa sobre a biologia de quinze espécies do rio, tudo em função
de uma estação de piscicultura, com trabalho integrado com as Univer-
sidades que lidam naquela região.

Hoje, a Estação de Três Marias, da CODEVASF, trabalha com a
EPAMIG, com a Universidade de Minas Gerais, com a Universidade de
São Carlos. E, com esse somatório de esforços, em uma década,
praticamente, já temos mais de 150 trabalhos produzidos com espécies
do rio São Francisco.

Se formos calcular o numero de trabalhos produzidos antes de
haver tal integração com a Estação de Três Marias, chegaremos a um
valor insignificante. Então, com uma única estação, com um único
estudo, uma única viagem ao lago, tem-se condições de desenvolver três,
quatro, cinco teses.

Essa integração é que tem de existir ao longo do São Francisco, não
só na aqúicultura, mas de um modo geral. Da nascente até a foz,
encontram-se várias instituições, cada uma explorando o rio no seu
âmbito exclusivo. Cada uma faz a sua parte. Há as empresas que
exploram a energia, bem como as que exploram a irrigação, e outras que
lançam no rio dejetos urbanos, dejetos agroindustriais. E não existe um
compromisso de estudo sobre tal interveniência, se ela vai prejudicar
alguma outra empresa ou, mesmo, a população.	
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Com isso, temos alguns fatos bem marcantes, dos quais destaca-
mos um, ocorrido durante a cheia passada. A tradição diz que o curimatã
se desenvolve no período da cheia, de novembro até fevereiro, março, o
que serviu de base para que o IBAMA paralisasse a pesca nesse período.
Só que a cheia veio com atraso, em março. Quando os pescadores
voltaram à atividade de pesca, descobriram que aquele período é que era
o período da desova.

O que é isso? É um desconhecimento total. O São Francisco, hoje,
não é mais aquele rio do qual se falava antigamente. Temos de conviver
com esse fato.

Ontem, o Sr. Governador comentou: não é uma campanha de
combate à seca, é uma campanha de convivência com ela. Não adianta
mais ter aquela ilusão de retomar o rio, nos temos que aprender a conviver
com ele da maneira como ele é hoje e tentar ver se não o prejudicamos
mais ainda.

A minha sugestão e de que o rio São Francisco seja tratado como
uma unidade nacional, como uma unidade de exploração, o que está além
de toda essa filosofia. Que cada empresa que utilize o rio de alguma
maneira tenha algum compromisso de dar satisfações a um outro orgão.
Que tudo que diga respeito ao rio passe por um planejamento, passe por
uma autorização de um órgão maior. De modo que se vão fazer uma outra
barragem (não sei nem se o rio suportaria alguma outra), e que haja o
compromisso de se dizer o que vai acontecer com essa outra barragem,
o que vai ser feito para minimizar esse impacto. E não, fazer simplesmen-
te, e depois ficar por isso mesmo.

Aqui no Baixo São Francisco, temos tentado agir de modo integra-
do. Se há um peixamento, estamos tentando fazer alguma coisa, embora
não se saiba muito sobre o que fazer.

Há o problema do desencontro de opiniões. Na cheia passada,
como falei ontem, houve desovas de surubins, para minha surpresa. O Dr.
Teodomiro acha que isso é uma conseqüência: já que foram abertas as
turbinas, os alevinos desceram. Quem tem a razão? Eu não sei. Pode ser
que eu tenha razão, pode ser que ele tenha razão. Não existe um estudo
para se dizer se o peixe desovou no Baixo São Francisco, ouse esse peixe
desceu com a água.

Então, e uma coisa que fica muito na base da especulação. O rio,
acho, não pode mais ser tratado de uma maneira especulativa. Há de se
ter um programa que venha concentrar os esforços de quem o está
explorando, bem como os de quem está sobrevivendo no rio e os de quem
está querendo estudá-lo.

Não adianta, também, querer trabalhar o rio, tentar aumentar sua
produção, se as próprias pessoas que vivem nele desencadeiam alguma
destruição.

Era mais ou menos isso que queria falar, baseandorne muito mais
na parte de integração do rio. Obrigada.

- Dr. José Teodomiro de Araújo - Eu pediria a oportunidade,
já que a CIPE também tem uma função didatica, de fazer rapidamente
comentários sobre um documento muito pertinente que foi trazido ao
plenário pelo Prefeito de Três Marias.

Há alguns assuntos que precisam ser esclarecidos, porque a
maioria aqui presente não conhece o Alto São Francisco. Na realidade, há
uma reclamação constante das representações dali de que, politicamen-
te, o vale do São Francisco começa em Pirapora e vai até a foz, porque,
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São Francisco. A não ser algumas ações pontuais, que a primeira diretoria,
na época sob comando do Dr. Roberto Amaral, hoje Deputado estadual,
executou - algumas coisas como poços tubulares, etc., - não há
presença efetiva de planejamento integrado no Alto São Francisco.

Há uma referência sobre a questão do lago de Três Marias e sobre
a questão da navegação. E que o lago de Três Marias, quando foi formado,
deixou semi-ilhado o município de Morada Nova de Minas.

A barragem, construída pela Comissão do Vale do São Francisco,
àquela época foi arrendada por um preço simbólico à CEMIG (Companhia
Energética de Minas Gerais). A cidade de Três Marias, também pratica-
mente ilhada, ficou responsável pelo transporte da população (porque é
impossível fazer uma ponte lá), o que era feito por meio de balsas cedidas
em comodato pela Comissão.

Quanto a essas balsas, utilizadas para a navegação no lago, além
das cedidas em comodato com Morada Nova de Minas (que devem
permanecer), reivindicamos à CODEVASF mais recursos, já que os
existentes são insuficientes para manter o combustível das balsas que
fazem o transporte da população no lago.

Há uma controvérsia com a CEMIG. No nosso entender, se a
CEMIG está administrando a barragem de Três Marias, competiria a ela
responsabilizar-se pelo transporte nessa área, que é caríssimo.

Apenas para esclarecer esses pontos: o documento tem um valor
extraordinário, quando se refere ao apoio da CIPE na questão da criação
do centro de pesquisas a que se referiu o Dr. Marcelo. A CIPE precisa
apoiar fortemente essa iniciativa, inclusive buscando assegurar, no
orçamento da CODEVASF, os recursos necessários para implantação
desse centro. Isso é urgente, é uma necessidade para o São Francisco.

Por outro lado, temos a questão da participação política do Alto São
Francisco. Acho que a CIPE deve estudar uma forma de rever o seu
regimento e buscar incluir a representação do Alto São Francisco entre os
seus titulares.

Muito obrigado.

- Dr. Manoel Castelo Branco - Senhor Presidente José Ferraz,
Presidente da CIPE, Dr. José Teodomiro, Presidente do CEEIVASF, Srs.
Deputados.

Na linha da preocupação levantada pelo documento apresentado e
pela fala anterior do Dr. José Teodomiro, quero esclarecer o assunto que
trouxemos hoje.

Os municípios do lago de Três Marias, representados por seus
Prefeitos e Presidentes de Câmaras, estiveram reunidos ontem com a
Presidência e a Diretoria da CEMIG, na sede desta, em Belo Horizonte.

Já tivemos, isoladamente, algumas conversas com a CODEVASF,
afirmando que vamos querer coletivizar a barragem, e necessariamente
vamos ter de colocar os Prefeitos dos municípios do lago, a CODEVASF
e a CEMIG numa mesa redonda para discutir as questões de Três Marias.

Como o Dr. Teodomiro levantou, o lago de Três Marias é atípico em
relação aos outros. Foi edificado o barramento pela CODEVASF e cedido
em comodato à CEMIG o direito de exploração do potencial hidrelétrico
das aguas.

Hoje, nem a CODEVASF, que edificou o barramento, que fez o
represamento, é responsável pelas questões do lago, nem a CEMIG
assume qualquer responsabilidade sobre ele. Então, é um lago sem
paternidade, sem tutela. Nós, Prefeitos, não temos com quem conversar,
não temos interlocutores sobre os seus diversos problemas.	 47



A questão da pesca é levantada. Se ela tem o grande problema de
coleta das águas pela irrigação ao longo do São Francisco, igualmente tem
o agravamento do secamento das nascentes em Minas Gerais. Essa
Minas, que fornece 70% das águas do São Francisco, tem suas veredas
e grotas secando, sobretudo pelo desmatamento.

Uni dos agravantes da pesca no São Francisco, e sobretudo no Alto
São Francisco, que pode-se tornar perigo maior no futuro, é representado
por um depósito imenso, uma montanha de resíduos de minério do grupo
Votorantim.

Na hipotese de uma queda d'água, de uma tromba d'água cair
sobre essa montanha de minérios, ela será jogada inteira sobre a calha do
São Francisco, e quilômetros, quilômetros e quilômetros do rio serão
praticamente esterilizados de qualquer presença de peixes.

Há um grande projeto da CODEVASF, que é o Centro de Pesquisa
de Aqüicultura e Ecossistemas do São Francisco, que reivindicamos para
Três Marias, porque é a unica estação da CODEVASF que se dedica
unicamente à fauna aquática do rio. E a estação de Três Marias nunca
trabalhou com outras espécies, como afirmou ainda há pouco a Dra.
Cecília.

Em Três Marias se conseguiu, pela primeira vez no mundo, a
reprodução do surubim em cativeiro. A experiência do maior técnico no
Brasil, e talvez no mundo, é a do Sr. loshimi Sato, que está em Três Marias
e que tem interesse especial em que essa estação seja desdobrada em
centro de pesquisas.

No entanto, não só trazemos a reivindicação de que o Alto São
Francisco, que produz grande quantidade das águas do rio, tenha em Três
Marias esse centro de pesquisa, mas também a denúncia de que a
estação de Três Marias está praticamente ameaçada de ser desativado
pela CODEVASF.

O orçamento da estação de Três Marias —não sei se o Dr. Marcelo
falou disso ontem -, para 93, é de 2 milhões de cruzeiros reais (2 bilhões
de cruzeiros antigos), o que significa que toda pesquisa esta prejudicada
e até a manutenção da estação de piscicultura, dos tanques, etc, está
ameaçada. A estação hoje esta praticamente desativada e ameaçada de
não recuperar sequer o seu funcionamento regular de antes.

São essas as nossas preocupações. O Dr. los himi Soto me disse
que, na primeira reunião da CIPE, acontecida quando da SUA criação, em
Belo Horizonte, estava prevista uma visita ao lago de Três Marias, o que
não aconteceu.

Proponho, em nome do Município de Três Marias e em nome dos
demais municipios do lago, que a última reunião, que será sobre o meto
ambiente, proposta desta Cl PE pelo calendário em vigor, ou mesmo antes
disso, seja particularmente para tomar conhecimento dessa ambigüidade
sobre o lago de Três Marias, para tomar conhecimento sobre o estado de
abandono da estação de piscicultura de Três Marias, e sobre o deposito
de resíduos de minério acumulado pelo grupo Votorantirn às margens do
rio.

Muito obrigado.

- Deputado José Ferraz - Esta Presidência esclarece aos
presentes que essa é a 4 11 Sessão Temática realizada pela CIPE. Na
primeira, realizada em Recife, tratou-se sobre legislação e gerenciamento
de bacias hidrográficas.

Na segunda, realizada em Maceió, os temas tratados foram o uso
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Na terceira, realizada em Juazeiro e Petrolina, o tema abordado foi
irrigação e, por motivos contingenciais, discutiu-se o problema da seca.

E hoje, aqui, na cidade de Aracaju, estamos tratando da pesca e da
piscicultura.

Vamos realizar a quinta, na qual os assuntos tratados serão:
navegação, turismo, recreação, lazer e cultura, e a sexta, na qual
trataremos da degradação ambiental, poluição, assoreamento,
desmatamento, saneamento e abastecimento.

Em relação a hoje, gostaríamos de esclarecer aos presentes que
ha uma previsão de encerramento desta reunião para as 11:30 h. Em
seguida, nos deslocaremos para a cidade de Propriá, onde, às 13 horas,
faremos uma visita ao Grupo SIBRA, de Taiwan, que está montando uma
um fábrica de rações. As 13:30 h, teremos um intervalo para almoço no
Hotel Velho Chico". As 14:30 h, faremos uma visita ao projeto Betume,
executado sob a orientação da CODEVASF. As 16:00 h, visitaremos a
estação de piscicultura de Pacatuba, que está sob a orientação do 1 BAMA.
A previsão de retorno é por volta de 16:30 h.

A seguir iniciaremos a fase de debates.
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2. DEBATES

- Deputado Wanderlei Ávila - Senhor Presidente, nós- não
teremos tempo de discutir um projeto de lei de nossa autoria, e que hoje
é lei em Minas Gerais, mas queremos colocar-nos à disposição dos
nossos colegas parlamentares dos Estados banhados pelo rio São
Francisco.

Alei trata da preservação permanente, uma vez que, segundo disse
a Dra. Tânia, não devemos tratar o rio como um pedaço, mas sim como
um todo. Essa lei da proteçào à ictiofauna e ao ecossistema. Em princípio,
abrange o trecho que vai de Três Marias a Pirapora, o setor de corredeira,
o rio Pandeiros e o rio Cipó.

Eu coloco o projeto à disposição dos colegas parlamentares que
desejarem conhecê-lo, podendo enviar cópia dele pelo correio.

E temos uma proposição, Sr. Presidente, de que, na reunião da
CIPE-São Francisco com a Presidência da CODEVASF, programada para
16 de setembro, seja solicitada àquela empresa, por meio de sua estação
de hidrobiologia e piscicultura de Três Marias, em cooperação com o
IBAMA e a Universidade, que promova estudos de zoneamento para a
pesca, contemplando áreas de proteção à ictiofauna, áreas exclusivas
para a pesca turística, e áreas para pesca profissional, definindo-se
métodos, locais e épocas, considerando-se as variações dos ecossistemas
e de sua potencialidade ao longo da bacia do São Francisco.

Era essa a proposição.

- Deputado José Ferraz - Está aberta a discussão da proposta
do ilustre Deputado Wanderlei Avila. Não havendo nenhuma manifesta-
ção em relação a ela, nos a consideramos aprovada.

Com a palavra, o ilustre Deputado Roberto Amaral.

- Deputado Roberto Amaral - Minhas primeiras palavras não
poderiam deixar de ser para cumprimentar nossos companheiros de
Sergipe, que tão galhardamente nos recebem, e tambem cumprimentar
os Prefeitos e os Deputados federais de Minas Gerais, que aqui estão.

O comentário que gostaria de fazer, primeiro, é exatamente reforçar
que a CIPE está bem consciente da sua função, que é uma função de ação
política.

Segundo, sublinhar que ontem foi levantado um assunto que já fora
discutido em Salvador. Eu gostaria de pedir ao Presidente e ao relator
desta Comissão sua atenção para ele, que é a constituição de um ente que
gerenciaria o rio São Francisco. Essa é uma necessidade da maior
importância. O assunto tem sido debatido por nos, desde a nossa primeira
reunião, em Salvador.

Terceiro, é com referência ao que foi abordado aqui, hoje, pela Dra.
Vênia, sobre planejamento integrado, isto é: também gostaria de sublinhar
essa necessidade de ficarmos atentos, Sr. Presidente da CIPE e Sr.
relator.

Uma outra colocação é dar uma informação, no sentido de que o
Governo de Minas, bem cônscio das suas responsabilidades e sabendo
que o rio São Francisco nasce naquele Estado, já elaborou, para este ano,
um programa de preservação do meio ambiente.

Eu me refiro até a recursos externos que o Governador do Estado
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do rio das Velhas. Por via de conseqüência, como o rio das Velhas é um
tributário da maior importância para o rio São Francisco, este será
beneficiado.

Uni outro comentário que queria fazer, muito rapidamente, para dar
uma contribuição, é com referência ao PRO-VÁRZEAS, que foi citado
ontem e hoje. E um programa que começou em Minas Gerais e depois
adquiriu amplitude nacional; quero dizer: realmente afetou as lagoas, as
vazantes do São Francisco, porque nós nos descuidamos de colocá-lo
como exceção, pois esse PROVARZEAS não foi elaborado apenas para
o vale do São Francisco, mas para toda Minas Gerais e, depois, para toda
a União.

Gostaria de fazer uma proposição com referência à estação de
piscicultura. Antes de fazé-la, fico muito à vontade, talvez até com um
sentimento de saudosismo, porque foi a primeira obra que realizamos
depois de termos assumido a Diretoria Regional da CODEVASF. E
ficamos satisfeitos de ver que ela cumpriu sua finalidade. Assim o
fizemos por entender que a natureza não dá saltos bruscos, era preciso
fazer aquela estação de 3 hectares e agora ampliar para 100 hectares,
como está sendo proposto.

E dentro desse espirito que quero apresentara seguinte proposição
ao Sr. Presidente: que a CIPE-São Francisco, na reunião a ser realizada
com a Presidência da CODEVASF, marcada para o dia 16 de setembro
próximo, em Brasília, manifeste o seu apoio irrestrito à implantação do
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Aqüicultura e dos Ecossistemas
da Bacia do São Francisco, conforme foi apresentada ontem, e defendida
aqui pelo Prefeito de Três Marias.

Gostaria que essa proposta não se restringisse somente à
CODEVASF, que fosse dirigida à CEMIG, que terá uma participação
fundamental na cessão da area, à própria Prefeitura de Três Marias —o
Prefeito aqui esta —já que, com certeza, havera necessidade da participa-
ção do município, e ao IBAMA, órgão que sucedeu à SUDEPE, e que tem
o objetivo específico de preservara bacia do São Francisco. Também o
Governo do Estado deve fazer sua parte, através da FAPEMIG, onde
poderão ter origem os recursos do Estado.

Finalmente, Sr. Presidente, gostaria de tomar a liberdade de
destacara necessidade, ao chegarmos ao final do nosso trabalho na Cl PE,
de que essa Comissão apresentasse as diretrizes para um futuro plano
diretor do vale do São Francisco, já que arrebanhamos, durante todo esse
período, as sugestões, os comentários dos técnicos, dos diversos
representantes. È com esta proposição que eu encerro minha fala: que
elaborássemos pelo menos as diretrizes para a elaboração do plano diretor
do vale do São Francisco, considerando todo esse grande arsenal de
informações que obtivemos. E, dessa forma, poderemos concluir, e
concluir bem, esta ação política da CIPE-São Francisco.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

- Deputado José Ferraz - Antes de abrirmos a discussão sobre
a proposta do ilustre Deputado Roberto Amaral, gostaríamos de registrar
a presença do Senhor Roque da Cruz, Prefeito da cidade de Campo Brito.

Estão abertas as discussões sobre a proposta do ilustre Deputado
Roberto Amaral.

- Doutora Vânia Fonseca - O Senhor Deputado está propondo
um novo plano diretor. Eu vejo muita preocupação com o planejamento,
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lembrar que estudo não se faz de uma hora para outra. O plano se pode
fazer até em um ano, mas os estudos demoram muitos anos.

Será que na sua proposta não se poderiam encaixar, desde já, os
estudos, que demoram, no mínimo, três ou quatro anos?

- Deputado Roberto Amaral - Primeiro, uma retificação: não
e uma nova proposta, não é um novo plano diretor. Eu diria que seria um
plano diretor para o vale do São Francisco.

E quero lhe dizer, pelo conhecimento que tenho de meu trabalho, há
25 anos nessa área, que a CODEVASF (CODEVASF, principalmente, mas
outros orgãos também) essa informação é de dois anos atras —possui um
acervo muito grande de estudos, de dados, de perfis. Eu acredito que tais
orgãos tenham prosseguido na atualização desse acervo.

Contudo, o seu alerta de forma alguma invalida a nossa preocupa-
ção de fixar essas diretrizes, adiantando o que já é público: a existência
de muitos estudos, muitas informações e dados importantes, bem como
a própria infra-estrutura existente, que permite a implantação do plano. A
nossa participação será a de estabelecer diretrizes, para que então se
fizesse um plano diretor para o vale do rio São Francisco, perfeitamente
integrado.

- Dr. José Teodomiro - Referendando as palavras do Deputado
Roberto Amaral, eu diria à Doutora Vânia que, realmente, há uni acervo
muito grande de estudos sobre o São Francisco. O que estamos neces-
sitando é juntar todo esse acervo, que existe até em universidades
estrangeiras, e nem são do nosso conhecimento.

A propósito disso, oCEEIVASF tentou montar um banco de dados,
que, ainda incipiente, já está na coordenação do Alto São Francisco, onde
já dispomos de 49 mil informações sobre a parte mineira do vale.

Esse material serviu para que provocássemos o assunto na
palestra que fizemos na sede da Diretoria da CODEVASF, em Brasília, e
hoje a companhia está montando um grande banco de dados, coletando
todas as informações existentes no Pais sobre o vale do São Francisco.

E o Deputado Roberto Amaral hoje usou um termo diferente, mas,
na realidade, a primeira proposição que ele fez foi elencar os temas de
referência para a elaboração do plano diretor. O que a CIPE está-se
propondo é isso, porque não lhe cabe fazer um plano, mas indicar os
termos de referência para a elaboração do plano diretor da bacia.

Era o que eu queria acrescentar à palavra do Deputado Roberto
Amaral.

- Dra. Vânia Fonseca - O que estou colocando não é que não
existam trabalhos. Existem, mas, vejam, os estudos são setoriais.
Integrar estudos em gabinete não é integração, é enganação.

Não estou brava com vocè, não, estou brava com o sistema,
desculpe.

Contudo, o que a gente tem assistido é a isso. Estuda aqui, acolá,
reune todo mundo aqui e vamos fazer uma coisa. Gente, isso não é
integração. Você não pega dessa forma a reunião dos fatores que existem
da realidade. E por isso que o nosso planejamento não tem dado certo.

- Dr. José Teodomiro - Todavia deve-se apontar o termo de
referência, em que não devem ser encaixados os planos isolados, mas
a indicação de como proceder para integrar esses diversos setores. E o
que a CIPE deve fazer é somente indicar os termos de referência.
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- Dra. Vânia Fonseca - O que eu queria pedir é isto: tempo para
que pudéssemos fazer estudos realmente integrados. Não desprezando
o que existe, não é isso, mas que retomássemos os que existem,
procurando integrar varios aspectos: o que a pesca tem a ver com a
indústria, o que isso tem a ver com a barragem, com a água que fica
parada, etc. E isso demora um pouco de tempo. Essa é a minha
preocupação. Obrigada.

- Deputado Roberto Amaral - Eu quero dizer à Dra. Vânia que
de nenhuma maneira estaria considerando que a Senhora estaria brava
comigo. Pelo contrario, nos estamos bravos juntos e na defesa disco.
Como disse, repito, a sua ponderação é mais do que válida. Afirmo, pois,
que estamos e vamos continuar atentos para que se considere e faça,
efetivamente, o melhor plano diretor para o vale do São Francisco.

- Deputado José Ferraz -	Continuam abertas as discussões
sobre o tema proposto pelo Deputado Roberto Amaral,

Como ninguém mais deseja falar sobre o assunto, consideramos
aprovada sua proposta.

Com a palavra o ilustre Deputado Pedro Alcântara.

- Deputado Pedro Alcântara -	Sr. Presidente da CIPE-São
Francisco, amigo José Ferraz.

Nós nos temos reunido, várias vezes, com o Presidente e demais
colegas. Temos discutido, em várias reuniões, como V. Exa. frisou, mas
temos tido uma dificuldade: colocar na prática ao propostas aprovadas.

Porque a dificuldade está na questão maior, lá em Brasilia. Nós
vemos que um relator do orçamento da União, que é hoje um pernambucano,
Senador Mansueto de Lavor, decide muito mais que nós, operários do São
Francisco.

Está-se aproximando, a partir de 6 de outubro, a revisão constitu-
cional. Acho que nos temos que começar a trabalhar por aí também. Acho
que a CIPE deve criar nucleos nos Estados todos -Minas, Bahia,
Pernambuco, Alagoas e Sergipe -e elaborar sugestões para essa revisão
constitucional em relação à nação são-franciscana.

Dai nos formamos em lobby. Acho que a primeira iniciativa é essa,
na reunião de Brasília, no dia 16, com a CODEVASF.

Nós sabemos que a CODEVASF foi castrada no seu orçamento.
Sabemos que não existe recurso, hoje, para tocar projeto nenhum. Todas
as questões referentes à CODEVASF estão interrompidas, como os
projetos de irrigação, literalmente falidos, principalmente aqueles hoje
patrocinados, patrulhados, fiscalizados e acompanhados pela CODEVASF.

Nós sabemos que a questão da pesca é fundamental para a
sobrevivência dos barranqueiros, mas nenhuma decisão concreta há E
o que o IBAMA falou. Discutimos isso aqui.

Partem dai os erros. Nós debatemos e os resultados dos debates
ficam aqui, nos anais da CIPE. Cada um vai para casa achando que
cumpriu a sua missão, quando, na realidade, o que fizemos foi só levantar
o problema. A propósito, estamos aí com um enorme problema. O
Presidente do CIPE sabe disso. E a solução?

Então, a nossa proposta é criar nucleos em cada Assembléia dos
Estados para formular sugestões para a revisão constitucional. E
exigirmos, como operários do São Francisco, que elas sejam respeitadas.

Ora, nem o tradicional slogan de São Francisco "é dando que se
recebe" está valendo para o rio São Francisco. Este está dando e não está



recebendo nada. Todo mundo quer só retirar. É a CHESF, é a CODEVASF,
é o pescador. Enfim, nós vamos parar, no futuro, porque a previsão, todos
já sabemos, é tornar isso aqui um grande deserto.

E sabemos que o Nordeste sem o São Francisco não existirá,
porque a artéria que irriga toda a economia nossa é esse rio. E se não
cuidarmos dele, as próximas gerações vão pagar um tributo muito caro.

Então, fica essa nossa proposta para que passemos da teoria à
prática, pois sem recurso, sem uma força real, no nível de Brasilia, não
se vai a lugar algum. Está ai o Deputado federal Tílden Santiago, temos
também o Deputado Jorge Curi de Juazeiro, que se integra a esse
processo, Podem ambos exigir da Câmara federal uma ação, já que ela
está omissa nas questões do São Francisco. Isto é a realidade: na
bancada federal, em todos os Estados, inclusive no meu, não há um
trabalho efetivo.

O único foro de debate que está havendo com relação às questões
do São Francisco é a CIPE. Começamos com o movimento SOS São
Francisco, por meio de comissões estaduais, evoluímos para o entendi-
mento em todos os Estado, mas nos, Deputados estaduais, estamos
neste trabalho com receio de que talvez nos cansemos antes de chegar
a qualquer solução prática.

Então, fazemos esse apelo para exigir mais das bancadas federais
do São Francisco, no sentido da criação desses núcleos para batermos
forte na revisão constitucional. Ai vamos começar a ter algum resultado.
E essa a nossa proposta.

- Deputado José Ferraz - Estão abertas as discussões para a
proposta do ilustre Deputado Pedro Alcântara.

Com a palavra, o ilustre Deputado federal Tílden Santiago.

- Deputado Tílden Santiago - Acho que o Deputado Pedro
Alcântara me deu um gancho para intervir um pouco. A Profa. Vânia já
havia feito também uma sugestão, que não deixou de ser uma provoca-
ção, quando ela fala na importância da união dos parlamentares, utilizando
nosso poder de intervenção.

Eu acredito que, da parte dos Deputados estaduais dos varios
Estados cortados pelo São Francisco, já existe a movimentação e a
organização em torno da CIPE. E acho que o desafio está colocado para
nós, na área federal, ainda mais com uma revisão constitucional pela
frente, que eu, pessoalmente, gostaria que ocorresse mais adiante, mas
acredito que ela vá acontecer antes dos nossos desejos.

De imediato, já acredito que haja uma reunião marcada, em
Brasília, dia 16 de setembro. Seria bom que os Deputados estaduais dos
iarios Estados elencassem os nomes dos Deputados federais mais
sensibilizados pelos problemas da beira do São Francisco, da bacia, para
que a gente pudesse fazer alguma coisa, não digo criar uma frente
parlamentar, porque disso lá já está cheio e não se chega a nada.

Acho que podemos sensibilizar e encontrar um grande número de
Deputados federais que tomem conhecimento de toda essa problemática.
A gente convive com o Brasil inteiro, são várias bacias, uma realidade
muito grande, e não é fácil a gente acompanhar tudo.

Hoje, por exemplo, preferi não discutir a questão dos cassinos em
Brasília e estar aqui. Até porque eu acho que a bacia do São Francisco é
mais importante do que os cassinos.

Contudo, acho que podemos iniciar alguma coisa, seguindo o
exemplo do que está sendo feito pelos Deputados estaduais. Agora,



acredito que a gente também tem um limite, apesar de obter esclareci-
mentos, ter certeza do problema, ter soluções apontadas por esse esforço
do diálogo, seja com pessoas que falam a partir da experiência, seja com
os homens que têm uma percepção do São Francisco, que vivem à beira
dele, seja com aqueles que trazem a contribuição científica da Universi-
dade.

Nós somos, porém, o Poder Legislativo. Não podemos culpar-nos,
se cobrar tarefas difere um pouco do nosso poder de intervenção. Mas
isso já e bastante.

- Deputado Pedro Alcântara - A maioria das pessoas critica
e não apresenta determinadas soluções. Cobra. Vamos ver quem ganha
com o São Francisco hoje. Acho que esse é o ponto principal da questão.
A CHESF ganha? Ganha. O que ela paga em troca disso? As concessi-
onárias da CHESF. a COELBA, a empresa de Sergipe, a de Minas ganham
com isso? Ganham. Qual é o retorno que vão dar ao São Francisco?

Quanto aos projetos, hoje, de exportação, nós temos duas realida-
des no dipolo Juazeiro-Petrolína: os projetos da CODEVASF do pequeno
colono, que, por falha do Governo, estão literalmente falidos, e os grandes
projetos, que estão exportando a manga de primeira linha para a Europa,
os Estados Unidos, o Japão. Estão exportando a goiaba, estão exportando
a uva de primeira qualidade.

E o que eles estão dando para o São Francisco? Vamos taxar esse
povo, vamos tributar esse povo para termos recursos. Acho que o
caminho e por ai, Deputado. Acho que ele tem de contribuir. Vamos aos
Estados apresentar um projeto para cada concessionária. Eu não sei se
tributar o povo lá, o consumidor de energia, é a solução. E mais um
sacrifício e sou contra isso, mas os grandes produtores, os que estão
ganhando muito com o São Francisco, devem ser chamados à responsa-
bilidade. E impossível que passe geração e mais geração, eles se
enricando", o São Francisco acabando e medidas preventivas não são

tomadas.
Acho que essa é uma sugestão para se acrescentar também â

nossa proposta inicial.

- Deputado Tílden Santiago - Tudo bem, o Senhor me deu um
primeiro gancho, agora me deu um segundo, para complementar minha
intervenção.

Também acredito, e aqui vai a sugestão de que a CIPE, passe a ser
o instrumento para esclarecer melhor essas controvérsias entre os
representantes dos diferentes interesses que estão explorando o "Velho
Chico".

O Senhor citou, aqui, a questão da CH ESF, o Prefeito de Três Maria--
citou o problema que existe com relação à CEM IG. Acho que a CIPE pode
ser um instrumento para dirimir, essa situação que foi colocada pela Profa.
Cecilia de que existem interesses que estão por detrás da exploração do
São Francisco.

Então, concretamente, em Minas, vejo o papel da CIPE de ajudar
a dirimir essa controvérsia entre a CEMIG e a CODEVASF, tendo como
alvo justamente o interesse das populações que estão em torno da bacia,
de quem mora na bacia.

São duas coisas que propus. A primeira: a formação de um nucleo nos
Estados - como vocês têm a CIPE, com Deputados estaduais - e a
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E a segunda: que a CIPE tenha o papel real de trabalhar democra-
ticamente no enfrentamento dos diferentes interesses que acabam
explorando o São Francisco.

- Dr. Edivaldo Rosa - Eu gostaria de informar, ou melhor, de
interferir na criaçãode lei, ou interferir na Constituição Federal, Não é bem
meu ramo, minha parte é ecologia, mas seria muito mais fácil se os
parlamentares tivessem acesso ou pudessem interferir nesse projeto de
lei a que me referi - o de n 2249 -, que está sendo apreciado, que trata
da política nacional de recursos hídricos e no qual está prevista a criação
de comités regionais e a taxação do uso da água.

Seria interessante entrar por ai, tentar obter um quinhão maior para
a nossa região são-franciscana, mesmo porque acho que se isso se desse
em nível de Constituição federal seria necessária a regulamentação por
meio da lei, o que demandaria mais tempo sem se resolver a questão.

- Deputado José Ferraz - Fica registrada a sugestão do Dr.
Edivaldo Rosa. Está em discussão a proposta do ilustre Deputado Pedro
Alcântara. Não havendo manifestação em contrário, vamos considerá-la
aprovada.

Com a palavra o ilustre Deputado José Braga.

- Deputado José Braga - Sr. Presidente, creio que minha
preocupação já foi de certo modo discutida nas ultimas intervenções,
particularmente nas dos Deputados Pedro Alcântara e Tílden Santiago.

A nossa preocupação - nós que viemos acompanhando todos os
trabalhos da CIPE - era exatamente com o encaminhamento dos
resultados que viéssemos a obter em face desse estudo, desse trabalho.

Eu estava preocupado com a estratégia política que devemos
tomar no encaminhamento desses problemas e na busca de suas
soluções, principalmente no nível do Governo federal. De como podería-
mos sensibilizar o Governo, sobretudo a parte executiva, no sentido de
tornar realidade aquelas conclusões a que chegarmos aqui.

Acredito que essas intervenções anteriores já vieram ao encontro
de minha preocupação. E fica aí o meu desejo de que nós tenhamos
sempre em mente que devemos procurara solução para essas propostas,
através dos órgãos competentes, certamente, como foi dito anteriormen-
te.

Queria também fazer uma pergunta ao Dr. José Teodomiro. Desde
ontem, estamos acompanhando as exposições a respeito da pesca.
Temos visto afirmarem a importância das lagoas marginais para a
perpetuação das espécies de pescados do rio São Francisco.

Qual seria, então, a ação governamental ou qualquer ação que se
poderia implantar no sentido da preservação dessas lagoas e, ao mesmo
tempo, da resolução dos conflitos entre a permanência dessas lagoas e
o uso das margens do São Francisco para a agricultura.

- Dr. José Teodomiro de Araújo - Eu sou meio radical nesse
ponto, porque acho que as que restam deviam ser transformadas,
imediatamente, em áreas de preservação permanente, em vez de serem
consideradas públicas, com acesso a qualquer pessoa, o que facilita a
pesca predatoria.

Em algumas lagoas de propriedade particular, as águas superficiais
são cercadas pelos donos das terras e assim são protegidas, porque, por
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propriedade. Entretanto não ha amparo legal para isso, porque, pelas
Constituições federal e estaduais, as águas superficiais pertencem à União.

Então, nesse ponto, sou radical. As que restam deviam ser
transformadas em área de preservação permanente, ficando com espelho
d'água todo o ano. Seria necessário catalogar todas essas de importância,
estudar se elas realmente são berçários Caracterizada essa importância,
seriam transformadas, por lei, em áreas de preservação permanente

Ou então deve-se estimular o dono a, atendendo a portaria do
CONAMA, possibilitar o uso particular, a reserva natural particular. As
lagoas permanecem propriedade da União, porém administrada pelos
proprietários em cujas terras estejam. Seriam esses dois aspectos.

Agora, com referência ao São Francisco, ele já está tão dilapidado
que o que resta deveria ser transformado imediatamente por lei em
reserva permanente.

- Dr. Odilon Jovino de Araújo - Eu gostaria de cumprimentar
meu amigo Teodomiro por sua colocação e concordar com radicalismo.
E dizer que não é radicalismo. E incluir, ainda, nessa proposta, os canais
de acesso, que ligam as lagoas ao rio uma vez que a maioria das lagoas
marginais, aqui no Baixo São Francisco, por exemplo, é barrada por
comportas com que o proprietário regula a água que entra e que sai.

Então, se essas lagoas permanentes fossem legalmente determi-
nadas como área de preservação permanente, que se incluíssem, na
proposta, os canais de acesso. Com isso, estou concordando plenamente
com o que o nosso colega Teodomiro colocou.

Muito obrigado.

- Dr. Eduardo Mota - Gostaria de aproveitar a oportunidade e me
referir à 24d Reunião da CODEVASF, na cidade de Penedo, Alagoas, onde
houve um debate bastante exaustivo sobre o problema da pesca e da
piscicultura no vale do São Francisco e, mais detalhadamente, no Baixo
São Francisco, região onde se realizou o evento.

A partir dessa reunião, a CODEVASF implementou esforços no
sentido de elaborar um protocolo de intenções, firmado no dia 30 de
dezembro de 1991 e assinado pelos seguintes órgãos: CODE\/ASF,
CHESF, CEIVASF, IBAMA Sergipe-Alagoas, ADEMA-Sergipe, IMA-
Alagoas, órgãos do meio ambiente, Federação dos Pescadores de Sergipe
e Federação dos Pescadores de Alagoas.

Esse protocolo de intenções tem, na sua cláusula quarta, a
seguinte determinação: apresentar planos de trabalho para formalizar
convênios no sentido de serem implementadas ações que realmente
minimizassem o impacto da transformação do ambiente natural do São
Francisco sobre a fauna aquática.

Esse plano de trabalho hoje existe e está sendo discutido nas
diretorias executivas da CHESF, da CODEVASF e do IBAMA, para
implementar as ações, por meio de convênio, a fim de levantar recursos
financeiros e humanos. Esse programa, denominado Programa para o
Desenvolvimento Sustentado da Pesca e Aqüicultura na Região do Baixo
e Submédio São Francisco, em síntese, prevê investimentos da ordem de
9,6 milhões de dólares e a geração de 60 mil empregos diretos.

Como o Dr. Moacyr da 6 Superintendência da CODEVASF, em
Juazeiro, lembrou ontem, o programa prevê também a colocação de 88
milhões de alevinos jovens, de 40 gramas em média, na bacia do
Subrnedio e do Baixo São Francisco.
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de um emprego. Então, esse é um programa de alto relevo social e
econômico, sendo preciso conjugar esforços para implementá-lo.

Apenas como informação, gostaria de acrescentar o seguinte: leis,
como o nosso companheiro Deputado Pedro Alcântara estava propondo,
a fim de taxar essas empresas que ganham com a exploração dos
recursos hídricos do vale São Francisco, existem até demais. O que falta
e elas serem cumpridas.

Nós estamos aqui com uma série de leis que fazem parte dos
aspectos institucionais desse programa, que provém de 1967,  quando
existia ainda a SUDEPE, hoje extinta e substituída pelo IBAMA.

Esta lei de 1967 - n 221, a lei básica que obriga justamente os
proprietários de represas, exploradores de cursos d'água, a recuperar e
manter a fauna e a flora desses recursos hidricos, foi regulamentada em
1977. Infelizmente, até hoje não é cumprida.

O que nos, técnicos, estamos aqui propondo, através da elabora-
ção desses documentos acerca do desenvolvimento de programas, é
justamente fazer com que essas leis no mínimo sejam cumpridas. Leis
de mais de duas décadas ou quase.

Além dessa, temos a Lei de Política Agrícola Nacional, aprovada
pela Câmara Federal em 1991, que regulamenta uma série de obrigações
das empresas que exploram recursos hídricos, e que nunca fizeram nada
para a recuperação da fauna.

Fora isso, ontem, na palestra proferida pelo nosso colega da
CODESVASF, Dr. Marcelo José de Melo, das propostas que ele colocou,
creio que talvez a prioritária seja a implantação, em Três Marias, desse
centro de pesquisas de aqüicultura, de desenvolvimento das bacias
hidrográficas. Porque pouco conhecemos desses estudos e esse centro
viria não só para divulgar, mas dinamizar uma série de ações e de
pesquisas para tornar um pouco menores as conseqüências tão devas-
tadoras já ocorridas no vale do São Francisco.

Vejam bem: foi colocado, nas palestras, que hoje a CODEVASF
detém a tecnologia, o que ê muito importante. Mas das espécies do vale
do São Francisco, entre as 150 existentes, apenas conhecemos 10%, o
que é pouquissimo. E, apesar isso, são necessários muito mais esforços
para o domínio global dessas 15 espécies.

E por quê? O Prefeito de Trés Marias colocou que, por falta de
recursos orçamentarios, nós muitas vezes ficamos só na vontade. Está
aí a estação de piscicultura de Três Marias fazendo o quê? A parte de
custeio. A parte de elaboração de novas tecnologias está interrompida, por
falta de recursos.

Então, acho que cabe discutir isso aqui, num ambiente como esse
(vocês realmente estão de parabéns) da CIPE-Sâo Francisco, e colocar
essas propostas como prioridade. E levar â frente para que realmente haja
retorno e não fique só nessas discussões.

E ate colocaria como proposta que, nas futuras reuniões da CIPE-
São Francisco, tamanha a sua importância, haja uma participação mais
global da comunidade envolvida pelo vale do rio São Francisco e que nele
vive.

Acho que aqui merecia estar presente a maioria das Prefeituras das
areas ribeirinhas do São Francisco. Deveriam estar aqui presentes os
presidentes de todas as companhias que desenvolvem trabalhos no vale
do São Francisco, para que, em conjunto, elaborem documentos que
implementem ações completas. Para não ficar somente na retórica,
como a nossa nobre colega da Universidade Federal de Sergipe, Dra.
Tânia, colocou de forma digna, de forma precisa e de forma muito
concreta.

Muito obrigado.	 59



- Deputado José Ferraz - Esta Presidência, respondendo ao
ilustre engenheiro Eduardo Mota, esclarece que esta é a quarta sessão
temática que realizamos. E que, nas outras, tivemos a participação de
representantes de diversas entidades de classe, Prefeitos, etc., como
ocorreu nas cidades de Petrolina e Juazeiro, onde tivemos quase 300
pessoas participando da reunião.

Nosso esclarecimento é apenas para tranqüilizá-lo, pois, efetiva-
mente, em outras reuniões, tivemos a participação dos mais diversos
segmentos da sociedade ligados ao São Francisco.

- Dra. Tânia Magno - Eu gostaria de referendar as palavras do
Dr. Eduardo, no sentido de que a CIPE - é claro que é uma comissão
política e a missão política é muito importante, acho que o que está
faltando é isso -escutasse de perto outros setores da população. Não só
os setores econômicos organizados, mas os setores da população, da
sociedade civil.

Estamos acabando de falar dos pescadores. Aqui caberia escutá-
los, ou os trazendo para cá, ou pela via dos Vereadores, porque os
pescadores, os sindicatos têm uma outra percepção e isso faz com que
a visão integrada se complete.

Eu temo muito quando as questões ficam muito afeitas ao
tecnicismo das explicações. Não que isso não seja importante. E
importante. Mas essa Comissão deve ir além, ela tem que extrapolar isso
para realmente atingir aquilo que pretende.

E vejamos: o que temos aqui? Representantes do povo. Essa é
uma questão fundamental -representantes do povo. Aqueles que foram
eleitos, ganharam votos de confiança de inúmeras pessoas, espalhadas
ao longo desse rio. Acreditando em seus representantes, essas pessoas
colocam o seu destino nas mãos deles, acreditando que seja possível
fazer alguma coisa

Eu gostaria, inclusive, de ver, nessas reuniões, Vereadores, que
são aqueles indivíduos que ouvem mais de perto. O Vereador é o indivíduo
que caminha nos quintais das casas. Isso é importante. Os Prefeitos
também.

Eu tambern gostaria de fazer um alerta à CIPE - é obvio que é do
conhecimento de todos, mas acho importante - sobre cinco peregrinos
que saíram dia 4 de outubro do ano passado, lá da Barra, que vêm
caminhando ao longo do rio. Já estão chegando, estão aqui em Sergipe
e no dia 4 de outubro encerram a caminhada na foz. Tendo uma
experiência acumulada, têm deixado plantada, ao longo desse rio, a
semente dessa discussão. Têm deixado plantado, ao longo desse rio,
tudo aquilo que se precisa reviver, aquilo que se vai precisar revolver.

Acredito que o encontro com esse grupo de caminhada seja
fundamental para se beber deles, tirar, extrair deles toda essa sapiência
e trocar informações para futuro planejamento.

Eu entendo que planejamento integrado é essa coragem. Nos
temos aqui um profundo conhecedor do São Francisco, eu digo que um
apaixonado do rio, o Dr. José Teodomiro, mas temos aí, também, cinco
peregrinos que vêm caminhando numa missão muito importante: alertar
para o fato de que o rio precisa ser salvo.

E têm encontrado, ao longo desse caminho, através das Assem-
bléias Legislativas, das Câmaras de Vereadores, de Prefeituras e de
outras entidades, várias iniciativas que existem ao longo do vale do São
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Seria só chamar a atenção da CIPE para que mantenha contato
comesse movimento de peregrinação do São Francisco. Agora eles estão
em Sergipe. Devem estar perto de Propriá, neste momento.

Dia 29, domingo, vai haver um encontro na cidade de Porto da
Folha, importantíssimo. Vai-se discutir o rio São Francisco. Inclusive, é
um convite que faço: aqueles que puderem ir a Porto da Folha vão, para
debatermos o São Francisco.

Isso que falei tem o sentido de colaboração, porque eu sou uma
pessoa crente. Eu acredito sempre nos homens. E sempre que possível
acredito que vai ter uma sociedade diferente, fruto nosso. E por isso que
colaboro sempre, porque vou morrer acreditando em construir uma
sociedade bem diferente desta, onde todos nós possamos coexistir
pacificamente, felizes, e sem que um viva da exploração do outro.

É nesse sentido que trago minha colaboração.

- Deputado José Ferraz - Registrem-se as palavras da Dra.
Tánia Magno. Esta Presidência indaga à Dra. Vânia se, porventura tenha
algum trabalho relacionado com o rio São Francisco - ao que nos parece,
tem —poderia nos encaminhar cópia do mesmo para subsidiar nossos
estudos. Nos, antecipadamente, agradecemos.

- Dra. Vânia Fonseca -	Sim, Sr. Presidente. Enviaremos as
copias com o maior prazer.

- Dr. José Teodomiro - Senhor Presidente, gostaria de informar
â Profa. Tânia que a CIPE vem acompanhando a peregrinação em alguns
Estados.

Quando os frades chegaram em Três Marias, um grupo de
Deputados de Minas, da CIPE-São Francisco, deslocou-se até lá. Repre-
sentantes do CEEIVASF também. E houve uma manifestação muito
grande, inclusive com a presença do bispo de Diamantina.

De modo que ela vem acompanhando a caminhada, os peregrinos.
Ao chegarem em Juazeiro, lambem, a CIPE estava presente, quando
solicitou dos frades um relatório ao final da caminhada. E está previsto de
nos encontrarmos com eles no dia 4 de outubro.

Essa peregrinação começou porque Dom Viani, Bispo da Barra,
convidou-nos para, no dia 4 de outubro de 91, fazermos uma palestra sobre
o São Francisco. Da catedral da cidade, a partir dessa palestra, os padres
ficaram abismados com o que dizíamos do São Francisco e resolveram
fazer a peregrinação. Começaram em 4 de outubro do ano passado, para
chegar na foz em 4 de outubro deste ano.

A CIPE vem acompanhando os sacerdotes. Não pode acompanhá-
los na peregrinação toda, mas, ao chegar aos Estados, às cidades mais
importantes, os seus Deputados estão presentes.

Era só esse esclarecimento.

- Dr. Sérgio Passarinho - Gostaria de entrar um pouco mais no
assunto que foi levantado pelo Deputado Pedro Alcântara, sobre o aspecto
económico que envolve essa questão de pesca e piscicultura no rio São
Francisco.

Independente do apoio que a CIPE possa dar às reivindicações da
CODEVASF, expressas ontem pelos tecnicos de recursos para pesquisas,
nós temos que abordar o fato que o Brasil, hoje, é um Estado falido. Tentar
recursos do Governo federal para essas ações fica cada vez mais difícil.	61



De modo que, se abordado do ponto de vista do fluxo económico
que envolve a exploração do rio São Francisco, usando-se a expressão "é
dando que se recebe', diríamos que ele tem dado muito e recebido pouco
em troca.

Os agentes que exploram o São Francisco e que vivem dele têm,
de alguma maneira, que procurar um caminho para estudar esse fluxo, no
que se refere especificamente à questão da pesca, bem como fazer ou
sugerir intervenções e formas de controle. A Dra. Cecília também abordou
esse tema rapidamente, que é muito importante.

A minha intervenção é muito mais no sentido de suscitar o debate,
de ouvir das pessoas que conhecem mais profundamente o São Francis-
co, como é que se pode tentar uma interferência mais ligada ao fluxo
econômico.

A propõsito, o Presidente da Assembléia Legislativa da Bahia,
Deputado Antônio lmbassahy, solicitou também que se indagasse hoje,
aqui, se possível, como esses aspectos de pesca e piscicultura foram
resolvidos, ou estão sendo resolvidos em outros países. Ele citou o
exemplo do rio Cobrado, de que o Governador João Alves falou ontem.

Será que é somente do lado da análise tecnologica, de como o
peixe, as diversas espécies de peixes se processam, ou será pelo lado
dos efeitos das barragens sobre o fluxo? Também gostaríamos de saber
como organizar a iniciativa privada para investir na atividade e não só
retirar lucros dela.

Eu me recordo que, no lago de Sobradinho, logo na fase inicial
daquela curva crescente dos primeiros anos de alta produtividade pes-
queira, muitas empresas de outros Estados chegavam lá, compravam o
pescado, que iam tratar e revender nos seus Estados de origem. E nada
deixavam para aquela região.

Terminado o alto nível de produtividade pesqueira, abandonaram a
região, porque a iniciativa privada é muito moveI. Como fixar e como
extrair dela também um retorno para o rio São Francisco?

Essa era a questão que eu gostaria de levantar.

- Dr. José Teodomiro - Acho que o Dr. Sergio nos dá a
oportunidade de trazer a esse plenário uma idéia que temos guardada há
muito tempo, esperando uma oportunidade para lançá-la.

Nos temos, no prelo, os estatutos de uma fundação para o
desenvolvimento sustentado do São Francisco, chamada FUN DESF, que
seria mantida pelo pool de empresas que exploram o rio. Acho que o
caminho para se conseguir desenvolver algum trabalho fora da área
governamental seria a criação dessa fundação.

Pensei, inclusive, em encontrar aqui o Presidente da Confederação
Nacional das Industrias, Senador Albano Franco, para lhe passar essa
bandeira, julgando que ele pudesse liderar esse pool de empresas para a
manutenção dessa fundação, que é a saída mais razoável que vejo para
a capacitação da mão-de-obra são-franciscana. E também para obter
recursos internacionais para pesquisa, reaver a identidade histórica do
São Francisco, republicar os documentos literários e historicos da bacia.

Enfim, eu vejo uma grande obra que a sociedade são-franciscana
poderia ter em mãos, um grande instrumento, inclusive para grandes
convénios internacionais nessa área. Seria uma fundação mantida pelo
corpo industrial que explora os recursos naturais da bacia do São
Francisco.

Acho que é por aí o caminho. Nos temos os estatutos prontos, já
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mos buscando uma figura de renome nacional para entregara Presidência
e a criação da entidade. E vínhamos na esperança de encontrar o Senador
Albano Franco. Infelizmente, fomos comunicados de que ele não estaria
aqui e não trouxemos os estatutos, mas eles estão prontos, com um
elenco de grandes ações para a bacia do São Francisco.

- Deputado Tílden Santiago - Na minha primeira intervenção,
fiz uma sugestão que acho que ficou um pouco perdida e eu queria voltar
a ela com maior insistência. Uma sugestão de que a CIPE seja um
instrumento para dirimir controvérsias estabelecidas quando sequer fazer
a defesa do rio e das populações ribeirinhas.

Estou falando isso muito concretamente. Não sei, pode ser até que
o problema se coloque em outros Estados. Acredito que sim, à medida
que o Deputado Pedro Alcântara citou a CHESF.

Ontem eu acompanhei, com o Deputado estadual Edvar de Abreu,
os Prefeitos da região do lago numa visita à CEMIG. O que acontece? Os
Prefeitos levaram a proposta para a CEMIG da criação de um fundo que
viesse dar uma resposta aos problemas que eles enfrentam lá, estabele-
cendo o desenvolvimento das populações que estão em torno do lago.

O Dr. Carlos Eloy, Presidente da CEMIG, recebeu-nos com muita
cortesia. Um encontro prolongado, até muito pitoresco, dentro daquele
espirito nosso de político mineiro.

Na verdade, porém, nada se resolveu. Ele se desviou do problema,
jogando-o para a CODEVASF, dizendo que eles pagam o devido à empresa
pelo usufruto das águas. Os Prefeitos vão, em nome do povo, à
CODEVASF, e não sei que resposta tiveram. Mas o que a CEMIG paga é
muito pouco.

Esse é um exemplo bem concreto que vivi ontem. Existem
questões que se põem. Acho que a Dra. Tânia falou que existem
interesses - e a CEMIG representa interesses, sim, e os Prefeitos foram
levando os interesses da população pobre que mora na beira do rio. Então
vai-se empurrando.

Acho que nem é controvérsia, não. E enrolação. Vão empurrando
o problema com a barriga e ele fica sem solução.

A CIPE poderia ter um papel de dirimir essas controvérsias, essas
contradições, que vão sendo arrastadas. Como disse aqui o Deputado
Braga, nós falamos, falamos e não tiramos conclusões práticas.

Talvez as conclusões práticas não venham por causa do papel.
Somos uma Comissão de parlamentares e naturalmente, não temos uma
força de ação imediata sobre a realidade, mas podemos exercer uma
influéncia. E acho que a C1 PE, neste momento, pode assumir esse papel,.

E uma sugestão que deixo. A começar pelo caso de Minas. E
possível que haja outros casos em outros Estados.

Eu considero o São Francisco como uma energia, parece que é
alguém vivo. Eu nasci no vale do rio Doce, mas desde menino e jovem
escutei meu avô, que era de Juazeiro, e meu pai, que é de Pirapora, falar
desse rio, que conheci como jornalista, já adulto. O rio, porém, parecia que
era gente na boca do meu avó, do meu pai e dos meus tios.

Então, acho que existe uma potencialidade aí que a burocracia
dos órgãos e das entidades não pode matar. Não se pode destruir essa
energia, essa vitalidade que existe no rio. E o morador ribeirinho
percebe isso.

Eu vejo que nós, com a nossa sensibilidade de políticos, de
representantes do povo, constituímos a Cl PE, e que esta é um instrumen-
to muito ágil para dirimir as questões. Acho que não dá para a CEMIG e	63



a CODEVASF empurrarem com a barriga o problema levado pelos
Prefeitos do lago de Três Marias.

E um exemplo bem concreto. Não sei se ele se repete no curso do
rio. Talvez haja outros interesse defendidos ao longo do rio, diferentes um
do outro, mas o problema continua sendo nosso.

Parece que há um esgotamento da pesca, do rio, e ninguém é
responsável por ele. Parece que todos querem a salvação. Mas ninguém
quer ser responsável por esse esgotamento.

É igual à inflação A inflação existe, todo mundo quer acabar com
ela, mas ninguém se responsabiliza, parece. Eu vejo um pouco um
paralelo entre essas questões. Espero que nos, com a sensibilidade de
políticos, e a CIPE, que é algo já organizado, venhamos a ser parceiros
nessa caminhada. Contudo, acho que esse papel deve ser assumido de
imediato, para as coisas não serem empurradas com a barriga.

- Deputado José Ferraz - A Presidência tem o prazer de registrar
a presença, nesta nossa reunião, do Deputado Romeu Queiroz, Ilder do
Governo de Minas e ex-Presidente da CIPE, do Deputado Cléuber
Carneiro, coordenador da Comissão de Revisão Constitucional de Minas
Gerais, e do Deputado Roberto Goes, do Estado de Sergipe.

Esta Presidência consulta aos presentes se mais alguém deseja
fazer uso da palavra, já que as inscrições que nos foram apresentadas se
encerraram.

Com a palavra, o ilustre Prefeito de Três Marias, Manoel Castelo
Branco.

- Sr. Manoel Castelo Branco - Gostaria de convidar os
Senhores membros da CIPE para uma reunião quea CODEVASF terá com
representações do Alto São Francisco, no Município de Lagoa da Prata, no
dia 12 de setembro, para tratar do assunto especifico de recomposição de
matas ciliares nas nascentes do São Francisco.

Nessa oportunidade, nós vamos apresentar à CODEVASF, se
possível, na presença da CIPE, essa questão do lago que está sem
paternidade, que nem a CODEVASF assume, nem a CEMIG. E para
propor, como propusemos à CEM lG ontem - e o Dr. Carlos Eloy esquivou-
se de todas as maneiras - a possibilidade de fazermos uma mesa
redonda dos municípios do lago com a CODEVASF e a CEMIG.

Fizemos a proposta à CEMIG e gostaríamos de propó-1a também,
à CODEVASF, no dia 16, em Brasília.

Obrigado.

- Doutor José Teodomiro - Senhor Prefeito, eu gostaria de
esclarecer que o CEEIVASF, como o comité da Bacia do São Francisco,
congrega todos os órgãos que, direta ou indiretamente, atuam na bacia.
E tenta coordenar as ações desses órgãos.

Então, numa mesa redonda a que comparecerem a CODEVASF e
a CEMIG, o CEEIVASF deve estar presente para servir, pelo menos, de
mediador.

Aliás, nós sempre tentamos colocar na mesa o Presidente da
CHESF, o Presidente da CEM IG, o Presidente daCODEVASF, o Presidente
da Companhia de Navegação, dirigentes de sindicatos interessados,
colónias de pescadores, etc., mas as pessoas que decidem nessas
empresas, infelizmente, nunca podem comparecer. Os espaços nas
agendas não coincidem, pelo menos é o que a gente sempre encontra
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reunião desse tipo.
- Deputado José Ferraz - Informo aos presentes que a CIPE

terá, a convite da direção da CODEVASF, uma reunião no dia 16 de
setembro, na sede da empresa, em Brasília. O convite é extensivo a todos
mas, principalmente, para os Deputados que desejarem estar presentes.

Não havendo outros participantes inscritos neste debate, esta
Presidência passará ao encerramento desta reunião.

65



3 -ENCERRAMENTO

- Pronunciamento do Deputado José Ferraz.

É muito importante para nós, para o homem público, quando ele
sente que o seu trabalho está sendo, senão no todo, pelo menos em parte,
reconhecido. E é exatamente o que nós estamos percebendo em relação
a esta Comissão.

A CIPE foi criada há pouco mais de um ano, com alguns objetivos
definidos. E, dentro dessas definições, ela tem cumprido, rigorosamente,
as suas funções. Observamos que, em cada uma dessas nossas
reuniões, a participação dos segmentos envolvidos deu-se de uma forma
muito significativa.

Antes de sermos o Presidente desta Comissão o nosso compa-
nheiro, hoje líder do Governo de Minas, Deputado Romeu Queiroz a
conduziu com denotado esforço. Mas, a partir do instante em que
assumimos esta missão - o que ocorreu exatamente na cidade de
Juazeiro -, temos diuturnamente acompanhado esses trabalhos. E
damos o testemunho, efetivamente, da seriedade com que os trabalhos
estão sendo conduzidos até então. Verificamos que, a cada instante em
que começamos a discutir os problemas desse grande rio, a nossa
responsabilidade aumenta de forma assustadora.

A Dra. Vânia falou que as ações deveriam ampliar-se. Com  efeito,
Dra. Vânia, hoje os trabalhos da CIPE estão transpondo os umbrais do
Estado de Minas Gerais. Nós, inclusive, estamos sendo consultados por
diversos outros Estados coirmãos, procurando seguir esse modelo.

E nós, já antevendo o que poderá acontecer, determinamos à nossa
assessoria contatos com a Câmara Federal, no sentido de fazermos um
convênio —o que seria uma nova fase da CIPE -, talvez tornando essa
segunda fase mais objetiva, com resultados mais concretos.

E já obtivemos resultados concretos. Os companheiros que estive-
ram em Juazeiro e Petrolina assistiram a uma decisão em relação a um
problema no açude de Entremontes.

Então, já existe alguma coisa. E é nesse sentido que estamos
procurando trabalhar: tornar as ações mais pragmáticas.

Sentindo o interesse desses outros Estados em relação ao assun-
to, fomos procurar a razão disso: é porque Minas, efetivamente, é uma
caixa d'água. Se vocês não sabem, o Brasil tem seis bacias que partem
de Minas Gerais.

Isso nos deu a responsabilidade e a consciência de que a CIPE terá
que sair urgentemente dessas discussões para uma realidade maior.

Para essa tarefa e para esse compromisso, peço a ajuda de todos
os que aqui estão. Vamos, cada um, sair daqui conscientes de que somos
a parcela que tem responsabilidade com esse povo que margeia o São
Francisco, e que sofre, que pena, e que depende muito das nossas ações.

Evidentemente, a ação política nós poderemos empreender, mas
essa ação política é apenas um embrião. Ela depende de uma ação
executiva. Se o Executivo não nos der guarida, se o Executivo não
entender a grandeza desse nosso trabalho, não vamos sair do papel.

E para essa ação, para esse compromisso, que peço aos Senhores
que nos ajudem. Divulguem, falem, cobrem dos seus Deputados, cobrem
das suas entidades, cobrem das empresas estatais, enfim, cobrem de
todos aqueles que têm compromisso e responsabilidade com essa	67



realidade.
Dito isso, gostaria, antes de encerrar, de fazer um agradecimento

todo especial ao nosso querido companheiro e amigo, que tem prestigiado
permanentemente essas nossas reuniões, que é o Deputado Reinaldo
Moura, Presidente da Assembléia Legislativa do nosso querido Estado de
Sergipe.

Quero agradecer aos nossos coirmãos, Deputados de Alagoas, de
Sergipe, e registrar com muito prazer a presença do nosso companheiro
Venâncio Fonseca, também de Sergipe. Do Estado da Bahia, do Estado
de Pernambuco. Enfim, todos aqueles Deputados que participam, por
compromisso e por responsabilidade, desta Comissão.

E quero agradecer aqui, de modo especial, a presença do Deputado
Tílden Santiago, porque é o segundo Deputado federal que participa de
reuniões da CIPE. O primeiro foi Jorge Curi, na cidade de Juazeiro.

Desejo agradecer a presença dos Prefeitos que estiveram presen-
tes nas reuniões de ontem e hoje, em especial o Prefeito da nossa querida
Três Marias

Devo agradecer também a presença da Dra. Vânia Fonseca, pela
bela participação nesta reunião, dos técnicos da CODEVASF, do IBAMA,
da Universidade Federal de Sergipe, dos funcionários da Assembléia, que
nos atenderam maravilhosamente bem.

Enfim, um agradecimento especial a esse incansável batalhador,
o Dr. José Teodomiro, que, não fosse o seu trabalho, a sua fé e a sua
esperança nesse São Francisco, esta Comissão, possivelmente, não
estaria atingindo os objetivos de hoje.

Quero agradecer também a participação da Polícia Militar de
Sergipe, que nos tem acompanhado em todos os instantes. Desejo
agradecer aos Prefeitos e a todos os que colaboraram direta ou indireta-
mente para o sucesso desta reunião.

E, finalmente, um agradecimento todo especial (e peço ao Depu-
tado Reinaldo Moura que o transmita a S. Exa.), ao Governador Dr. João
Alves Filho, pela maneira generosa com que ontem abriu esta reunião,
pela sua participação efetiva e pelo seu desejo de que esses nossos
trabalhos encontrem um caminho que seja do agrado e do interesse do
povo, e de todos nós. A ele, que deu, ontem, uma demostração do seu
conhecimento, da sua capacidade e da sua experiência, em relação ao rio
São Francisco.

Por tudo isso, caro Deputado Reinaldo, nós pediríamos que agrade-
cesse, em nome do Presidente da CIPE e dos demais Deputados, ao
ilustre Governador, desejando que a missão que foi cumprir nos Estados
Unidos seja coberta de êxito.

Devo agradecer, ainda, ao Governador em exercício, Dr. José
Carlos Mesquita Teixeira, que ontem teve uma interferência muito
importante na nossa reunião, e que, à noite, gentilmente, recebeu-nos
para um jantar em palácio.

Por tudo isso, e finalizando, quero agradecer a todos os presentes
e assumir o compromisso de que, com a ajuda dos senhores, com a ajuda
de todos os segmentos envolvidos nesse nosso trabalho, efetivamente
possamos, amanhã, não só transmitir experiência, mas transmitir tam-
bém trabalho e a certeza de que, desta união, dias melhores poderão vir
para os nossos irmãos do rio São Francisco.

Estão encerrados os trabalhos, com o convite para sairmos daqui
com destino a cidade de Propriá.

Obrigado a todos.
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