
273 mil pessoas 
beneficiadas pelo
PAA via Cohidro 3

Servidores doam
água para o
Sertão

Vacinação
na
Cohidro 24 4
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O Programa de Recuperação de 
Barragens do Governo do Estado já 
recuperou 12 reservatórios neste 
ano e em 22 de maio, Jackson 
Barreto fez a entrega da recupera-
ção e ampliação da Barragem do 
Povoado Aningas, em Glória. 
Foram investidos mais de R$ 100 
mil para limpar, recuperar e ampli-
ar a barragem que abastece, além 
deste de Glória, Carira, Monte 
Alegre, e até municípios baianos. 
“São benefícios importantes para o 
homem do campo e o produtor ru-
ral para que possam enfrentar a es-
tiagem”, afirmou o governador.

Com 8 metros de profundidade 
e capacidade de 60 mil metros cúbi-
cos de água, foram necessárias 
400 horas de trator para realização 
do serviço no Aningas. Trabalho re-
conhecido pela produtora local 
Edileuza Maria de Oliveira. “Nós so-
fríamos demais sem ele. Essa água 
ajudou muita gente e, se não fosse 
isso, nossos animais teriam morri-
do de sede”, agradeceu.

Além do Aningas, foram con-
templadas nesta edição, as barra-
gens dos povoados Alagadiço, em 
Frei Paulo; Serra da Guia e 
Queimadas, em Poço Redondo; 
Poço dos Bois, em Cedro de São 
João; Mancinha, em Carira; Montes 
Coelho, em Tobias Barreto; Lagoa 
de Dentro, em Gararu. E também 
nos assentamentos Paulo Freire, 
em Porto da Folha; Francisco José 
dos Santos, em Poço Verde; João 
Pedro Teixeira, em Canindé do São 
Francisco e na sede do município 
de Nossa Senhora de Lourdes.

As barragens de médio porte e 
de uso comunitário atendem aos 

Programa 
Estadual recupera 

13 barragens
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Jackson Barreto fez a entrega das barragens de Campo do Brito e Glória

Edileuza é produtora no Aningas Seu José cria gado no Paulo Freire

Barragem do Algodão em obras

Na barragem do Aningas fazem captação de água também para levar aos criadores 
de Monte Alegre, Carira e até de municípios da Bahia, no período de maior seca

municípios onde foi decretada situ-
ação de emergência devido ao pe-
ríodo prolongado de seca. Depois 
de limpas e ampliadas, acumulam 
a água das chuvas, que é utilizada 
tanto no uso doméstico quanto pa-
ra a dessedentação animal. 

A Barragem Prefeito Manoel 
Soares, em Frei Paulo, foi entre-
gue pelo governador Jackson 
Barreto em março deste ano. Só lá, 
a obra atende a aproximadamen-
te 374 famílias.

O Programa é uma ação con-
junta entre as secretarias de 
Estado da Mulher, da Inclusão e 
Assistência Social, do Trabalho, 
dos Direitos Humanos e Juventude 
( Se idh )  e  da  Agr i cu l tu ra , 
Desenvolvimento Agrário e da 
Pesca (Seagri). A Cohidro foi res-
ponsável pelo projeto de engenha-
ria e fiscalização das obras, execu-
tadas por empresa licitada.

Assentado no Paulo Freire des-
de 2001, José da Silva Pereira cria 
80 cabeças de gado em seu lote e 
disse que todos na comunidade uti-
lizam da barragem reformada para 
a dessedentação animal. “Quando 
tem água aqui, é a fonte mais cer-
ta. Todo mundo utiliza as barra-
gens pequenas dos terrenos, né? 
Mas aí quando o verão pega, todo 
mundo vem para cá”, afirmou.

Ribeirópolis, por ter decretado 
estado de emergência com o 
Programa já em andamento, ficou 
de fora do orçamento inicial do 
convênio. Por isso, a recuperação 
da barragem do Povoado João 
Ferreira, a13ª, foi executada com 
recursos próprios da Cohidro, na 
ordem de R$ 221 mil.

 Fotos: Fernando Augusto/Ascom

Início das obras no Alagadiço

Perfil: Levi Alves,
o agricultor 
empreendedor
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Campanha de Vacinação

Combate ao Tabagismo na Cohidro

Fotos: Michaelle Santiago/Ascom Cohidro
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No Dia Mundial Sem Tabaco, 
31 de maio, a equipe da Divisão 
de Bem-Estar Social (Dibem) fez 
panfletagem na sede da Cohidro,  
alertando aos servidores dos ris-
cos de fumar.

Atleta representa 
Cohidro e Sergipe 
em maratona de 
nível internacional

A Família Cohidro vem sendo re-
presentada pelo seu servidor e atle-
ta socorrense Airton Dantas dos 
Anjos, há 35 anos participando de 
competições de atletismo. Ele ago-
ra vai participar, pela 3ª vez, da 
Meia Maratona Internacional do 
Rio de Janeiro, em agosto. Corrida 
com 21km de extensão. 

O experiente corredor colecio-
na inúmeras medalhas por coloca-
ções e participação em competi-
ções no Brasil inteiro. Só na tradi-
cional Corrida de São Silvestre, em 
São Paulo, Airton já correu 16 ve-
zes. Na Maratona de Curitiba, den-
tre os 20 mil inscritos, ficou como 
2.020º colocado.

Ficamos, todos os colegas, na 
torcida por bons resultados para 
Airton, do nosso Almoxarifado pa-
ra o mundo!

Dia 29 de maio  foi dia dos ser-
vidores receberem vacinação con-
tra Tétano, Hepatite e Gripe (influ-
enza), a partir de doses gentil-
mente cedidas pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Aracaju, a 
partir do empenho e organização 
da Divisão de Saúde e Segurança 
do trabalho (Dissa) e Posto 
Médico da Associação dos 
Servidores da Cohidro.
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Motivados por outras ações po-
pulares, ajudando a reduzir os efei-
tos da estiagem prolongada no 
Sertão, os servidores da Cohidro fi-
zeram uma ação solidária com doa-
ção de água potável em carros-
pipa no município de Porto da 
Folha, beneficiando 40 famílias 
nos povoados Bela Aurora e Lagoa 
Cumprida. Em 4 de abril, um gru-
po de funcionários esteve lá fiscali-
zando e representando os demais 
colegas durante as entregas.

Fizeram uma contribuição fi-
nanceira conjunta, equivalente à 
contratação de 10 viagens de cami-
nhão-pipa, que podem abastecer 

Servidores doaram água 
potável para combater à seca

Com o objetivo de apresentar 
a funcionalidade prática dos perí-
metros irrigados da Cohidro, no 
dia 2 de março, dez estagiários 
da Gerência de Engenharia 
(Geng), foram levados para uma 

visita ao Jacarecica I, localiza-
do no município de Itabaiana e 
no Piauí, em Lagarto. A experiên-
cia será utilizada durante o perío-
do em que eles atuarão na 
Empresa como colaboradores.

Estagiários conhecem perímetros

até quatro casas cada, durante 
um mês. Preferiram não optar por 
doar água engarrafada devido ao  
custo maior e ao descarte destes 
vazinhames em localidades sem 
coleta de lixo apropriada.

Contaram com a indicação dos 
colegas da Defesa Civil Estadual, 
tanto para escolha das localidades 
menos assistidas e de ‘pipeiros’ ca-
dastrados na ‘Operação Pipa’  
da Seidh.

Para funcionário da Defesa 
Civil há 35 anos, Osvaldo Curvelo 
de Barros, esse tipo de ação cola-
bora com a melhoria de vida da po-
pulação necessitada.

Geóloga na Cohidro desde 
1983, Maria Auxiliadora Santos 
Lima faz a ‘locação’ de novos po-
ços a ser perfurados. Na sua opi-
nião, a ação foi tão gratificante 
quanto já é o seu trabalho. “Tudo li-
gado ao bem do homem do campo 
me faz feliz, muito feliz! E fiquei 
muito feliz quando o pessoal me 
convidou para essa participação".

Quitéria Pereira 
foi uma das 
beneficiadas. 
“Quando a 
gente pode a 
gente compra 
água, quando 
não pode, 
espera a boa 
vontade dos 
outros", 
desabafou. 

Maria 
Auxiliadora,  da 

Cohidro

Osvaldo Curvelo, da 
Defesa Civil Estadual

O Programa de Recuperação 
de Barragens na Cohidro vem sen-
do possível a partir de convênio 
com a Seidh. A parceria ocorre des-
de 2012 e já reformou quase 2 mil 
aguadas rurais, 33 delas públicas 
e de médio porte, incluindo as re-
formadas neste ano. Diante do re-
trospecto competente da Cohidro 
nestes 6 anos, a Empresa contou, 
desta vez, com mais recursos – 
R$2mi do Fundo de Combate e 
Erradicação da Pobreza (Funcep) – 
mas em contrapartida, assumiu a 
incumbência de fazer, além da re-
cuperação 12 barragens públicas 
em todo Estado, a perfuração de 
20 poços comunitários e a  insta-
lação de quatro sistemas de abas-
t e c i m e n t o  d e  á g u a  n o 
Assentamento Maria Bonita e no 
Povoado Sítio Alto em Simão Dias 
em Lagarto, nos povoados Saco 
Grande e Piabas. 

Mas a importância deste 
Programa está na possibilidade de 
ampliar o tempo de resistência 
que o sertanejo tem à seca, já que 
praticamente todas estas barra-
gens secaram no ano passado.  
Melhoradas, retirando o excesso 
de lama e arrumando sua estrutu-
ra de represamento da água, vão 
durar mais tempo. Isso garante 
maior autonomia ao homem do 
campo, dando uma sobrevida às 
criações que são seu sustento.

Desde o começo do Programa, 
e se mantendo até hoje, o critério 
principal para recuperação destas 
barragens é o de atender municí-
pios onde foi decretado estado de 
emergência devido à seca. 
Aumentada a quantidade de água 
da chuva acumulada nessas barra-
gens, maior será o tempo que elas 
permanecerão abastecendo mora-
dores e os pequenos criadores de 
gado em suas redondezas. 

Noutras edições, também fo-
ram recuperadas pequenas barra-
gens particulares, que atendem as 
criações individuais, de produto-
res que possuam NIS e até 19 cabe

Palavra do
Presidente

ças de gado. Houve 
uma excelente cobertura 
de reforma destas 'barra-
ginhas', nos municípios on-
de historicamente a seca é 

mais 'castigante'. No entan-
to, quando as chuvas vão em-

bora, a água desses pequenos bar-
reiros são as primeiras a acabar. 
Nas barragens maiores e coleti-
vas, que decidimos priorizar em 
2017, se cria uma reserva emer-
gencial de água para que o vaquei-
ro leve seu gado lá ou puxe água 
de carroça. Muitas vezes a assis-
tência vai para longe, outros muni-
cípios e não muito raro, esses re-
servatórios que nós recuperamos 
abastecem até regiões da Bahia, 
como nos foi revelado em Glória e 
Carira. Em outros casos, o uso da 
água é múltiplo, como em Cedro 
de São João, onde a Barragem do 
Algodão abastece as criações, ca-
sas, serve para pescar e atrai gen-
te de cidades vizinhas.

As chuvas que começaram a ca-
ir em abril estão enchendo bem es-
sas barragens recuperadas pelo 
convênio com a Seidh, constatan-
do a eficiência do nosso projeto. 
Tanto é que em Ribeirópolis, muni-
cípio onde o reconhecimento de 
estado de emergência foi tardio, a 
Cohidro recuperou a barragem do 
Povoado João Ferreira, a partir da 
utilização de recursos próprios. 

E não paramos por ai, no 
Assentamento Barra da Onça, em 
Poço Redondo, vamos também 
construir três novas barragens pa-
ra juntar água ao gado, benefici-
ando 200 famílias que vivem da ati-
vidade rural. Nesta mesma locali-
dade, existe uma grande barra-
gem de concreto, que em insisten-
tes viagens à Brasília, nosso go-
vernador Jackson Barreto tem co-
brado  recursos ,  jun to  ao 
Ministério da Integração Nacional, 
para fazer a sua recuperação orça-
da em R$ 989.924,59, valor esti-
pulado por projeto da nossa equi-
pe de Engenharia, já que será nos-
sa incumbência a realização de 
mais esta grande obra. Puramente 
pelo mérito da Família Cohidro, 
nestes 6 anos bem sucedidos na 
condução do Programa de 
Recuperação de Barragens.

Você ,  tem uma história para contar aos colegas da Cohidro? servidor,
Então mande para gente!

Sua viagem inesquecível, a receita caseira que só você sabe fazer, aquilo 
que você faz e recomenda para manter a boa forma e saúde em dia, nós 
queremos saber! Sua pinturas, retratos, desenhos, artesanato, escultura, 
bordados, crochê, etc... Este espaço é seu!

Escreva para: ascom@cohidro.se.gov.br
...ou pelo Zap da Ascom: 79 988 777 517

Presidente Felizola visitando o início das obras de recuperação no Povoado 
Alagadiço, em Frei Paulo. Acompanhando do vice-governador Belivaldo Chagas, 
secretário de Agricultura, Esmeraldo Leal, prefeito Anderson de Zé das Canas e 

toda diretoria executiva da Cohidro. No detalhe, foto da barragem já cheia.
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Agr icu l tor  i r r igante  do 
Perímetro Irrigado Califórnia, Levi 
Alves Ribeiro trabalha há 20 anos 
cultivando alimentos variados, em 
especial, a goiaba. Casado com 
Lucia Vieira Ribeiro e pai de dois fi-
lhos, sendo eles Esdras Ribeiro, 
que é acadêmico no curso de 
Administração e Eloyr Vieira 
Santos Ribeira, a caçula da família. 
Vivem junto ao lote, situado no mu-
nicípio de Canindé de São 
Francisco. 

'Sidrack' – apelido que adquiriu 
quando criança, pela semelhança 
com o famoso árbitro de futebol – 
tem uma rotina árdua, que começa 
ás cinco da manhã e não tem hora 
para terminar. Ele afirma não se ar-
repender das escolhas que fez na 
vida, entre elas a agricultura, defi-
nida como a mais importante. 
Filho de agricultor, de quem se-
guiu os ensinamentos na produ-
ção de alimentos, ele se tornou do-
no do lote 04 do Califórnia, com 
2,50 ha.

Apesar das dificuldades que to-
do agricultor enfrenta, principal-
mente para plantar no Sertão, em 
seu lote consolidou um pomar 
com 780 pés de goiabas, atividade 
que, segundo ele, “hoje é o que co-
loca comida na mesa da família”. 
Para isso, a Cohidro foi parceira 
fundamental no crescimento e for-
talecimento da terra, principal-
mente no fornecimento de água e 
orientação técnica. Com a assis-
tência da Empresa, a produção de 
hortaliças também se estruturou e 
hoje a venda desses produtos na 
feira é outra das práticas que ga-
rante a renda. 

Sidrack,
mãos de agricultor e 
alma de empreendedor

Ele também viu na carência 
existente por fornecedores de mu-
das no Califórnia uma oportunida-
de e investiu na produção. O negó-
cio deu tão certo que quis expan-
dir. “Começamos observar que o 
pessoal estava indo buscar mudas 
em Itabaiana, assim decidi produ-
zir, no meu viveiro, mudas para 
vender aqui. Compensa financei-
ramente, tenho um viveiro de 
7x26m, mas pretendo construir 
outro em breve, ainda maior, com 
9 metros de largura”, admite 
Sidrack.

Partindo do conceito da dimi-
nuição dos custos com infraestru-
tura e mão de obra, Sidrack pas-
sou a apostar no tomate sem esta-
queamento, baseado em varieda-
des mais resistentes às pragas e 
uso de novas técnicas de produ-
ção. “Acho que até o pequeno pro-
dutor, tem que estar atento às novi-
dades da tecnologia. Antes, aqui o 
cultivo era feito sem a irrigação 
por gotejamento ou fertirrigação, 
situação em que se tem um traba-
lho maior para suprir o que a plan-
ta requer”, justificou.

Mas quem pensa que o suces-
so que o agricultor nessas emprei-
tadas o acomodou, se engana. 
Agora, produzir alimentos orgâni-
cos se tornou prioridade na vida 
de Sidrack. E isso se deu, ao ele per-
ceber o aumento da procura de 
atravessadores. E tudo indica que 
esta conversão está iniciando em 

3 novos poços da Cohidro 
reforçaram abastecimento 

em São Cristóvão 
Foto: Danielle Pereira//PMSC

Foto: Michaelle Santiago/Ascom Cohidro

Diretores Jorge Kleber e Paulo Sobral acompanham operadores da máquina da 
Cohidro no dia inicial das obras. Presente o prefeito Marcos Santana e assessores.

Em vista da crise no abasteci-
mento na sede do município de 
São Cristóvão, o novo prefeito, 
Marcos Santana, antes mesmo de 
assumir o cargo esteve empenha-
do em procurar o Governo do 
Estado para requisitar auxílio emer-
gencial e aumentar a oferta de 
água oferecida pela concessionária 
municipal. Como primeira ação cor-
respondendo ao pedido, a Cohidro 
iniciou, já no dia 2 de janeiro, as 
obras, concluindo no mês seguinte 
os três poços perfurados com su-
cesso na localidade, para atender a 
demanda do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE).

 Segundo Marcos Santana, cer-
ca de 40 mil habitantes atendidos 
pela ETA (Estação de Tratamento 
de Água) ‘Cristo Redentor’, vi-
nham  sofrendo com falta d’água 
há cerca de dois meses.

PAA nos perímetros já beneficiou 
mais de 273 mil pessoas

Foto: Michaelle Santiago/Ascom Cohidro

Desde 2008, a Cohidro incenti-
va e orienta os produtores irrigan-
tes a participarem do Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) da 
Conab, na modalidade ‘Doação 
Simultânea’. O resultado disso é 
que até agora foram 2.860 famíli-
as de agricultores participando de 
projetos que geraram 7.230,6 
ton. de alimentos doados, aten-
dendo 259.552 pessoas em situa-
ção de insegurança alimentar. 
Cada projeto tem vigência de um 
ano de entregas periódicas e no to-
tal foram R$ 6.499.737,69 pagos 
a estes produtores.

Crás de Canindé entrega alimentos no Povoado 
Curituba, doados em projeto de irrigantes do 

Perímetro Califórnia, associados à Associação Assai

Foto: Fernando Augusto/Ascom Cohidro

Sidrack no principal cultivo: as goiabeiras

suas estufas, passando agora a 
produzir mudas para atender a de-
manda de clientes adeptos à pro-
dução sem uso de agrotóxicos. 

Outra novidade no lote de 
Sidrack é o cultivo de uvas. Ele foi 
um dos dois produtores escolhi-
dos a receber um campo experi-
mental da transferência de tecno-
logia entre Embrapa e Cohidro. 
Neste, todo custo é arcado pelo 
convênio e o agricultor só entra 
com a terra, água e mão de obra. 
“Eu acho que é importante esse 
programa e através do Governo do 
Estado, é mais uma cultura nova. 
Com certeza estamos com uma 
boa expectativa. Temos assistên-
cia técnica, que é muito boa, muito 
responsável através da Cohidro e 
agora somando com o pessoal da 
Embrapa”. 

Ele considera que, havendo su-
cesso com as uvas, não terá difi-
culdade de escolar a produção. “O 

mercado é muito espaçoso. Só 
precisamos trabalhar, produzir e 
mercado a gente consegue”, con-
fia o produtor que plantou, em 
0,5ha, 684 mudas da variedade 
Isabel em dezembro do ano passa-
do e já está colhendo, mas aguar-
da dar um ano, das videiras im-
plantadas, para colher a primeira 
safra em nível comercial.

Professores do Centro Estadual 
de Educação Profissional Dom José 
Brandão de Castro já adotaram o lo-
te irrigado de Levi Alves como um 
'laboratório vivo', uma extensão da 
sala de aula onde seus alunos para 
aprender melhor a lidar com a ter-
ra e as plantas. O que sugere que 
Sidrack está no caminho certo e 
seu trabalho é considerado exem-
plar, principalmente pelo 'mix' de 
atividades diferentes que ele con-
segue cultivar dentro de uma mes-
ma propriedade, o ideal e reco-
mendável à Agricultura Familiar.

Em sua estufa, o agricultor orientando 
os tecnolandos em agropecuária

Com o diretor de Irrigação, João Fonseca 
e a gerente do Califórnia, Eliane de 
Andrade. Primeiras uvas do seu parreiral


