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Investimentos feitos no 
Perímetro Irrigado Piauí, adminis-
trado pela Cohidro, repercutem na 
distribuição de água voltada à pro-
dução de alimentos. Os agriculto-
res comemoram as conquistas, si-
nalizando a melhoria do serviço pú-
blico que eles receberam no dia 9 
de setembro de 2016, quando o go-
vernador Jackson Barreto entregou 
as oito novas moto-bombas e a re-
cuperação do maquinário e tubula-
ções da Estação de Bombeamento 
(EB) 02. Ao mesmo tempo que auto-
rizou licitação para continuação 
das obras, com reformas prediais, 
recuperação e instalação da des-
carga de fundo na barragem, em 
andamento. Ao todo estão sendo 
investidos no polo agrícola R$ 916 
mil em recursos do Proinveste.

Governo de Sergipe recupera 
irrigação pública em Lagarto

Delfino Batista do Nascimento 
é natural de Lagarto, filho de agri-
cultores e com seis irmãos que, co-
mo ele, ‘nasceram na agricultura’. 
Atualmente, aos 57 anos, é agri-
cultor orgânico e irrigante assisti-
do pelo Perímetro Irrigado Piauí, 
administrado pela Cohidro no mu-
nicípio. Com a ajuda da esposa e 
principal incentivadora, Josileide 
Martins de Carvalho Nascimento 
(Dona Dicuri), ele comercializa os 
alimentos livres de agrotóxicos 
em feiras da agricultura familiar 
na cidade natal e em Aracaju.

Fruto desse amor ‘que veio da 
terra’, o casal teve dois filhos: 
Jonathan (18) e Laisa Carvalho 
(28). Esta, quer seguir os passos 
do pai, como produtora de orgâni-
cos. Casada, tem planos de largar 
o emprego e se dedicar somente a 
agricultura, juntamente com 
Delfino, que se enche de orgulho 
ao falar da filha.

Após o falecimento do seu pai, 
Delfino decidiu dar continuidade 
ao que aprendeu com o patriarca, 
passando a tocar a própria roça. 
Aumentou o lote que recebeu de 
herança, comprando o do irmão. 
Em seguida, herdou outro lote da 
mãe e comprou outro pedaço de 
terra. Hoje, seu sítio localizado 
dentro do Perímetro totalizam 14 
tarefas (4,2ha). 

Com a vida difícil, ele começou 
a trabalhar com pouca idade. “Sem-
pre fui agricultor, eu nasci na agri-
cultura”, diz. Há mais de 30 anos 
cuida de sua própria terra. No iní-
cio em cultivos convencionais, do 
fumo e da mandioca. Mas um dia 
decidiu mudar o rumo da sua ativi-
dade. Orientado pelos técnicos 
agrícolas da Cohidro, passou a 
plantar alimentos orgânicos. 
Entre idas e vindas, já se passaram 
15 anos desde a primeira tentativa 
de ele apostar no cultivo sem agro-
tóxicos, atividade que agora toma 
toda a dedicação do agricultor. 

Além do amor pela agricultura, 
a persistência foram fundamenta-
is para que o projeto desse certo. 
Hoje, ele se arrepende de ter de-
sistido do orgânico no começo, 
por achar que não daria certo. São 
7 anos seguidos na produção agro-
ecológica e se diz realizado ao ver 
tudo que conquistou. O agricultor 
também confirma o apoio da 
Cohidro, que há quase 30 anos 
passou a ofertar água para irrigar 
seu lote, com a construção do 
Perímetro Piauí e depois, foi quem 
mais lhe deu incentivo à conver-
são do modelo agrícola, através 
da assistência técnica.

Com o apoio da Cohidro, Seu 
Delfino hoje faz parte de vários 
projetos entre eles, a Feira da 
Agricultura Familiar. O evento é re-
a l izado semanalmente em 
Aracaju pela Seidh, seja em sua se-
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Governador entregou investimento de R$ 189.900 para a aquisição de 8 moto-bombas* 

“Aqui, nós estamos reforman-
do todo o sistema de bombas que 
serve ao perímetro irrigado. São re-
cursos do Proinveste. Muitas ve-
zes, cobram onde está o dinheiro 
do Proinveste. Está em várias ações 
do Estado e está aqui também, for-
talecendo o perímetro irrigado. 
Quem vai ganhar é o povo, quem 
vai ganhar são as pessoas, os pro-
dutores e o povo de Lagarto. Fiz 
uma ação digna do meu compro-
misso com o povo, melhorando o 
Perímetro do Piauí, a gente está me-
lhorando a vida de 471 famílias 
que trabalham aqui. O governo es-
tá ajudando famílias a não deixa-
rem de ser agricultores. Essas 
obras são para dizer que é possível 
viver com dignidade”, explanou o 
governador.

Delfino, 
uma vida inteira 
voltada à agricultura

de ou em outros órgãos públicos 
estaduais, municipais e federais.

Nessas feiras, ele e outros agri-
cultores assistidos pela Governo 
do Estado, se dedicam tanto com 
o plantio de alimentos sem a adi-
ção de agrotóxicos, quanto à co-
mercialização diretamente ao con-
sumidor. Auxiliados na logística, 
de trazer os alimentos do interior, 
e orientados quanto às normas de 
higiene e conservação dos alimen-
tos, eles são incentivados a prati-
car os mesmos preços das feiras 
convencionais. Isso atrai fregue-
sia suficiente para que, em poucas 
horas, acabem todos os estoques. 

Para o agricultor, o Estado é 
seu grande parceiro e colabora de 
forma assídua no seu trabalho. 
“Eu mudei para orgânico porque a 
Cohidro disse que era bom e deu 
certo. Hoje sei que é muito melhor 
do que antes, porque antes eu de-
pendia do atravessador, hoje eu 
dependo do consumidor e isso 
não falta. A Cohidro, graças a 
Deus, me dá apoio, hoje digo que 
é mais fácil faltar mercadoria, do 
que cliente”, destaca Delfino, que 
ainda comercializa parte desses 
alimentos aos servidores na sede 
da Empresa toda quinta-feira, na 
sede em Aracaju, enquanto Dona 
Dicuri vende em uma das feiras da 
agricultura familiar.

Quando perguntado o que a 
Cohidro significa, o agricultor res-
ponde: “Tudo” e completa, afir-
mando que sem ela, as oportuni-
dades não bateriam na sua porta. 
Segundo ele, a parceria com o 
Governo do Estado, permite uma 
vida mais digna para os produto-
res, principalmente para quem tra-
balha com orgânicos, pois com a 
Empresa e a SEIDH, colaborando 
com a produção e a comercializa-
ção, se evitam os prejuízos.

Para o produtor, a palavra que 
define a influência que sofreu pela 
atuação da Empresa é ‘mudança’. 
“A agricultura é o meu sustento e a 
Cohidro fez com que eu mudasse 
o rumo da minha vida e seguisse a 
linha do orgânico. Hoje eu não me 
arrependo, porque sei que estou 
muito melhor do que antes. Feliz e 
agradecido por toda a mudança”, 
enfatizou. 

E para quem pensa que Delfino 
já está satisfeito com tudo que en-
tende no trato da terra, se engana. 
Ele e outros 10 produtores de 
Lagarto formam uma Organização 
de Controle Social (OCS), com o re-
gistro no Ministério da Agricultura 
que os permite vender orgânicos. 
O grupo, além da regulamentação, 
busca se reunir periodicamente, 
cada vez em um lote de um agri-
cultor diferente para ajudar, ensi-
nando aquilo que sabem uns aos 
outros e também aprendendo, das 
técnicas que ainda não conhecem.

O casal Dicuri e Delfino
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Fotos: Jorge Henrique* (ASN), André Moreira** (ASN) e Fernando Agusto*** (Ascom/Cohidro)

Para o presidente da 
Associação APPIP, 
Antônio Amorim, as 
bombas novas facili-
taram muito. “Foi 
uma benção. Antes 
a situação estava 
precária. Depois 
das bombas, a situ-
ação  melhorou 
99%. Acredito que o 

governo está preocu-
pado com a agri-

cultura fami-

liar, afinal sem ela o que seria do 
comércio e de quem mora na zona 
urbana? Sem a agricultura nada 
funciona. Acreditei na entrega das 
bombas, o governo prometeu e 
cumpriu. Ficamos ansiosos pela en-
trega, mas graças a Deus chegou e 
veio na hora certa”.

João Pacheco é um dos que 
acredita no perímetro irrigado. Ele, 
entre outros trabalhadores locais, 
é adepto da agricultura orgânica e 
não faz uso de nenhum tipo de 
agrotóxico em suas plantações. 

Ele conta que, apesar do apareci-
mento de pragas e doenças, segue 
sem utilizar venenos. Sobre o perí-
metro Piauí, João é 
enfático: “é fun-
damental e a 
nossa salva-
ção. Se não 
fosse isso, es-
taríamos levan-
do a mesma vida 
de sempre: plan-
tando fumo e man-
dioca”.

A reforma e modernização do sistema mecânico de bombeamento da EB-02 concluem  
os R$ 500 mil investidos no Piauí via Proinveste, de um total de R$ 916 mil ***

Investimentos no perímetro irrigado repercutem em maior produção de alimentos que 
abastecem a mesa dos sergipanos e geram renda ao agricultor irrigante**

Limpeza da barragem 
Dionísio Machado

No último 9 de junho o vice-
governador Belivaldo Chagas, em 
Simão Dias assinou ordem de ser-
viço para a construção de quatro 
sistemas de abastecimento de 
água para consumo humano, no 
Assentamento Maria Bonita e no 
Povoado Sítio Alto, naquele municí-
pio, atendendo 217 pessoas. E o 
mesmo ocorre nos povoados Saco 
Grande da Tapera e Piabas, em 
Lagarto. Neste último, a infraestru-
tura vai poder também abastecer a 
comunidade vizinha de Candeal 
das Cajazeiras, totalizando o bene-
fício para cerca de 800 lagartenses 
na zona rural. Os sistemas são do-
tados de poço, bomba, tubulações, 
reservatório e rede de distribuição 
de água que leva o fornecimento di-
retamente na casa dos moradores.

As quatro unidades, prestes à fi-
car prontas, correspondem a um in-
vestimento de R$ 402.084,10. São 
feitas sobre poços perfurados pela 
Cohidro e todas estas ações são fru-
to do convênio entre com a 
Secretaria de Estado da Mulher, da 
Inclusão e Assistência Social, do 
Trabalho e dos Direitos Humanos 
(Seidh). A pasta de governo dispo-
nibilizou à Companhia R$ 2mi do 
Fundo de Combate e Erradicação 
da Pobreza (Funcep). Desse total 
de recursos, também foram feitas 
obras de perfuração de outros po-
ços e a recuperação e ampliação de 
12 barragens de médio porte, aten-
dendo localidades rurais em muni-
cípios afetados pela seca.

“Quando a gente investe no 
campo, a gente tem a garantia de 
desenvolvimento do estado, afinal 
de contas, quando falamos dos pe-
quenos, da agricultura familiar, 
são eles que produzem os alimen-
tos que levamos à mesa em nossas 
casas. Então é preciso que a gente 
dê condições de trabalho para eles. 
Quando trabalhamos em benefício 
do campo, também fazemos com 
que o município como um todo te-
nha desenvolvimento. Porque o 
que se produz lá gera uma cadeia 
produtiva e, além de ajudar os agri-
cultores, ajudamos a economia lo-
cal e do Estado”, disse Belivaldo, no 
ato em que também distribuiu 28 
mil quilos de sementes de feijão e 
milho, material forrageiro e a refor-
ma do Terminal Rodoviário de 
Simão Dias.

Belivaldo em evento que deu ordem de 
serviço aos sistemas de abastecimento

Em fevereiro, o baixo nível da 
barragem do Perímetro Piauí, pro-
vocado pela forte estiagem, foi 
aproveitado para ação conjunta 
entre Cohidro e Deso, de limpeza, 
retirando os sedimentos para me-

lhorar a captação na tomada 
d'água da EB-01, que leva água pa-
ra irrigação dos lotes do Perímetro 
Irrigado Piauí e também à rede de 
abastecimento humano em 
Lagarto.

Foto: Gildo Almeida (Gerente do Piauí)
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Cohidro implanta 
sistemas de 
abastecimento 
de água em Lagarto

Obras dos sistemas seguem em ritmo 
acelerado para a conclusão em setembro
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O PAA da Conab, dá garantia de 
compra ao produtor, que passa a 
produzir certo de que a cada 15 di-
as, seu produto tem saída e paga-
mento seguro, com preço definido 
na assinatura do contrato. Em to-
dos os nossos perímetros esse be-
nefício ao agricultor só tem sido 
possível por dois fatores: o total 
apoio de nossa Gerência de 
Agronegócios para formular os pro-
jetos das associações e ainda a se-
gurança de que vai haver colheita, 
graças à irrigação pública forneci-
da durante todo ano.

Para produzir com a variedade 
e quantidade de alimentos que es-
ses agricultores se propõe à 
Conab ou o FNDE durante um ano, 
em Sergipe não há como plantar 
sem irrigação. A irrigação pública, 
oferecida pelo Governo do Estado, 
propicia essa garantia para esses 
pequenos produtores, de que eles 
podem assumir o compromisso 
com as entidades beneficentes 
que, por sua vez, vão se compro-
meter com as pessoas que aten-
dem, de que esse alimento vai che-
gar nas suas mesas.

Especialmente em Lagarto que 
foi o primeiro a aderir, funcionando 
desde 2008, a dedicação de técni-
cos da Cohidro e agricultores inte-
grados em suas associações, tem 
mantido o ritmo de fornecimento 
dos alimentos que totalizam, até 
hoje, 2 mil ton. de alimentos entre-
gues à doação, remunerando o pro-
dutor e gerando renda dentro do 
Perímetro irrigado, em R$ 4,2 mi. 
Foram 763 contratações de irrigan-
tes, para entregas quinzenais e du-
rante um ano – a maioria deles por 
mais de uma vez – incluídos em pro-
jetos de 3 associações diferentes.

É gratificante para nós, é bom 
para o Sergipe, que o dinheiro in-
vestido para manter nossa 
Empresa colabore, somado aos re-
cursos da Conab e FNDE, para o 
combate à fome no Estado. Em 9 
anos, foram mais e 71 mil pessoas 
assistidas só com as doações que 
saem do Perímetro Piauí. 

Outro apoio que Governo de 
Sergipe dá nesse intuito, está nos 
investimentos que permitem conti-
nuarmos a produzir. Como o 

Palavra do
Presidente

Proinveste, que garantiu R$ 
7 mi em investimentos nos 
perímetros da Cohidro, R$ 
916 mil só no Piauí, em que 

já pudemos reformar a EB-
02 e instalar 8 novas moto-

bombas, recuperando o poten-
cial inicial do perímetro para forne-
cer água de irrigação.

Participando desses projetos, 
os agricultores ganham bem mais 
do que se fossem vender para o 
atravessador. Ganhando mais, a fa-
mília melhora de vida e a economia 
do lugar cresce. Melhor ainda por-
que os programas, no caso do PAA 
e do PNAE, servem para melhorar a 
alimentação de crianças em idade 
escolar ou das famílias em situação 
de insegurança alimentar. Nossa 
missão é fornecer água e assistên-
cia técnica, para que eles possam 
colher todo ano e suprir essa de-
manda assumida nos projetos.

Os programas ainda formam 
consciência no agricultor de que é 
preciso se organizar, planejar. 
Fiquei sabendo que em Sergipe, o 
acompanhamento realizado pela 
equipe da nossa Empresa é mode-
lo de organização, exemplo a ser 
seguido nos projetos fora da nos-
sa área de atuação. Só tenho que 
parabenizar esses dedicados téc-
nicos pelo trabalho que nos orgu-
lha. Da mesma forma que aos agri-
cultores familiares que assumem 
um compromisso vital, de apoio 
às pessoas mais necessitadas em 
nosso Estado.

Tenho interesse pessoal em fa-
zer com que estas doações che-
guem à nossa capital, para forne-
cer alimentos para iniciativas co-
mo a do 'Sopão Solidário'. São pes-
soas abnegadas, buscando o res-
gate  daqueles em situação 
de rua, que chegam com 
o apoio para dar o míni-
mo à sobrevivência que 
é matar a fome de quem 
precisa.

Pomares exóticos em Lagarto

Há 4 anos começaram a ser cul-
tivados 7 campos experimentais de 
variedades frutíferas de clima tem-
perado no Perímetro Irrigado Piauí, 
em Lagarto. Ao todo foram planta-
das 5.500 mudas de caqui, pera e 
maçã no município. Isso se deve ao 
convênio de transferência de tecno-
logia, firmado entre a Cohidro e a 
Embrapa Semiárido, de Petrolina-
PE, que ainda tem como parceiros a 
Codevasf, Banco do Nordeste e 
Fundação de Amparo à Ciência e 
Tecno log ia  do  Es tado  de 
Pernambuco (Facepe), que financia-
ram o Projeto. 

Fotos: André Moreira

Os agricultores irrigantes do 
Perímetro que foram designados a 
abrigar estes campos experimenta-
is entram com a terra para o plantio 
das mudas e a mão de obra dos cui-
dados. As mudas, vindas do sul do 
país, sistemas de irrigação por gote-
jamento e insumos aplicados atra-
vés da 'fertirigação', foram forneci-
dos pelo convênio durante o perío-
do de 2 anos, tempo em que tam-
bém os especialistas da Embrapa 
Semiárido atuaram em Lagarto para 
orientação do manejo das culturas.

Técnico agrícola da Cohidro, 
William Domingos Silva hoje é o res-

ponsável por acompanhar diaria-
mente os pomares em Lagarto e ex-
plica como acontece a produção 
destas frutas exóticas à região 
Nordeste. “Imita o processo natural 
das plantas em seu habitat original 
que são as regiões de clima frio e 
temperado, onde as estações do 
ano são bem definidas. Diferente 
daqui, onde há pouca diferença no 
clima de uma estação para a outra. 
Nisso entra a irrigação e o manejo 
adequado às nossas condições cli-
máticas oferecendo às plantas con-
dições ideais de produção, mesmo 
na nossa região,” explicou.

Foto: Ascom/Cohidro

 Mais de 1 mihão de espigas em junho
Em março foram plantados 

25,63 ha de milho, em abril, 
8,30, no Perímetro da Cohidro. 
São produzidos de 20 a 25 
ton/ha e isso correspondeu à 
1.187.550 espigas colhidas. 

Segundo Gildo Almeida Lima, 
gerente do Piauí, do início de ju-
nho até chegar o dia de São 
Pedro, todo dia era dia de colhei-
ta. "Aqui o preço variou de R$ 40 
à R$ 50 o cento e saia a R$ 0,50 a 
unidade, no varejo”, informou. 
Ele disse a safra ainda gera, tam-
bém em Lagarto, uma boa produ-
ção de ração animal. “25 tonela-
das de matéria fresca, palhada pa-
ra ser utilizado com forragem”, 
acrescentou. 

Quase todos os 421 lotes as-
sistidos pela Cohidro em Lagarto, 
reservaram uma parcela de terra 
para plantar milho, garantindo o 
produto antes mesmo da deman-
da dos festejos juninos.

Fotos: Fernando Augusto (Ascom/Cohidro)

Plantar maracujá em Lagarto es-
tá se tornando vantajoso e por is-
so, os agricultores do Perímetro 
Piauí tem cada vez mais aderindo 
ao cultivo. Mas a trepadeira exige 
cuidados especiais para produzir e 
alguns deles o técnico agrícola da 
Cohidro, Marcos Emílio Almeida, 
explica como proceder.

“O gotejamento é essencial por-
que além de gastar pouca água, vo-
cê coloca água na quantidade cer-
ta para planta. Outro fator tam-
bém são as pulverizações com in-
seticidas, com os fungicidas de 
acordo com a necessidade. Não 

pulverizar todos os dias, você tem 
que ver a infestação, para você po-
der fazer esse tratamento. A adu-
bação do maracujazeiro requer 
muito nitrogênio e potássio, que 
ajudam na formação do fruto, no 
tamanho do fruto. A poda de lim-
peza permite a renovação das plan-
tas, porque tem as 'gavinhas', elas 
acabam prejudicando”. Ele diz ain-
da que a planta requer 1.800 mm 
por ano, como Lagarto chove 
1.100 a 1.200mm, se faz necessá-
ria a irrigação, gerando um resul-
tado de 35 a 45 ton/ha, acima da 
média nacional, que é de 15 a 25.

Aumenta produção 
de maracujá irrigado

Reprodução TV Aperipê

Muito além da malagueta

Uma das novida-
des, no perímetro da 
Cohidro em Lagarto, é 
o uso do “mulching”, 
principalmente para 
ocultivo do tomate. Se 
trata de uma lona es-
pecial que cobre o can-
teiro a ser cultivado, 
protegendo o solo de 
pragas, da evapora-
ção, como também se-
para o fruto do conta-
to com o solo, evitado 
a ação de doenças. O 
plástico impede o 
acesso aos canteiros e 
por isso, esse sistema 
funciona obrigatoria-
mente em conunto 
com a fertirrigação. 

Para o técnico agrícola 
da Cohidro, José Américo, 
a fertirrigação é uma ma-
neira eficiente de fornecer 
a adubação durante o ci-
clo de produção. “Sob pres-
são, os nutrientes neces-
sários para a planta são le-

vados de forma homo-
gênea e diminui o tra-
balho que convencio-
nalmente é feito de 
maneira manual, com 
fertilizante sólido, 
que tanto pode ser dis-
tribuído de forma irre-
gular como também 
demora a ser absorvi-
do, ao contrário do lí-
quido, diluído na 
água da irrigação. No 
gotejamento, água e 
fertilizante são aplica-
dos direto no solo, 
sem risco de prejudi-
car a parte externa da 
planta, que não care-
ce desses nutrientes, 
somente a raiz”, ilus-

tra.
A fertirrigação, além 

do tomate, se aplica em 
outros tipos cultivos, sen-
do testado no Perímetro 
Piauí na Fruticultura e na 
produção de milho verde.

Novas tecnologias de produção

Foto: Fernando Augusto (Ascom/Cohidro)

Mamão havaí 

Atualmente Lagarto tem o sta-
tus de referência de produção orgâ-
nica agrícola no Estado, graças ao 
trabalho da Cohidro junto dos agri-
cul tores  que  pertencem à 
Organização de Controle Social 
(OCS), reconhecida pelo Ministério 
da Agricultura, que forneceu a eles 
um documento, permitindo a co-
mercialização dos produtos sob a 
designação de orgânicos, direta-
mente ao consumidor, no próprio 
lote, por encomendas ou a partir 
dos programas de Aquisição de 
Alimento (PAA) e de Alimentação 
Escolar (Pnae), geridos pela Conab.

O Diretor de Irrigação da 
Cohidro, João Quintiliano da 
Fonseca Neto, expõe que não é fá-
cil o trabalho realizado pelos pro-
dutores do Perímetro Piauí e que 

muito da persistência deles se deve 
ao esforço da Companhia. “Nossos 
técnicos e engenheiros agrônomos 
têm um papel constante de acom-
panhamento do desenvolvimento 
destes produtores que optaram 
por produzir alimentos sem o uso 
de defensivos químicos”.

No Perímetro, são 10 produto-
res orgânicos assistidos pela 
Cohidro. Já no Treze, outro inte-
grante da OCS, Josevan Lisboa 
Batista, recebe a assistência técni-
ca também da Emdagro. Todos 
eles dão lição de cidadania: produ-
zem alimentos livres de agrotóxi-
cos, colaboram uns com os outros, 
fazendo visitas coletivas pra troca 
de experiências, e se organizam pa-
ra realizar mutirões, colaborando 
uns com os outros.

João Pacheco, José 
Edmilson, Delfino 

Batista e Raimundo 
Batista. Todos 

certificados à venda 
de orgânicos

Orgânicos dão exemplo

A Pimenta Habanero, mais 
nova variedade implantada 
pelos irrigantes assisti-
dos pela Cohidro em 
Lagarto, é de ori-
gem mexicana e 
considerada 50 
vezes mais pi-
cante do que a 
Jalapeño, uma 
c o n t e r r â ne a 
que já vem sen-
do cultivada há 
algum tempo, 
no  Per ímetro 
Irrigado Piauí.

A Habanero reú-
ne qualidades como 
a grande ardência no 
paladar, exigida pela in-
dústria de molhos, com o fa-
tor positivo de ser mais fácil de ma-
nusear durante a colheita já que – 
diferente da malagueta, a mais dire-

ta concorrente – não há sumo na 
parte externa do fruto. Mas 

mesmo assim pode pro-
vocar ardor em contato 

com a pele.
Somando à pi-

menta Biquinho, 
sem ardência e be-
neficiada e vendi-
da em vidros de 
conserva, todas 
têm demanda nas 
indústrias alimen-
tícias de Lagarto e 
região.

Outra aposta é a 
i n t r o d u ç ã o  d a 

Pimenta-do-reino. 
Tentativas foram feitas e 

como levam três anos para 
começar a produzir – e depois se-

gue dando frutos por mais 10 anos 
– os resultados destas experiências 
ainda estão por vir.

Fotos: Fernando Augusto (Ascom/Cohidro)

Dinamizando as culturas ex-
ploradas em seus lotes irrigados, 
agr i cu l to res  inser idos  no 
Perímetro Irrigado Piauí investem 
no plantio do mamão havaí. A vari-
edade precoce começa a produzir 
em menos de um ano de plantio e 
pode chegar há dois de colheita 
contínua. Para tanto, eles recebem 
o incentivo do governo do Estado, 
ao serem assistidos pela Cohidro, 
no fornecimento de irrigação e as-
sistência técnica agrícola. 

Até agora são 6 produtores 
que somando as áreas, dão 2ha 
do fruto que é vendido entre R$ 
35 a 40 a caixa. É usada a micro-
aspersão com fertirrigação e o in-
tervalo dos mamoeiros pode ser 
utilizado para plantio de plantas 
menores e de ciclo curto, como a 
batata-doce.

Lagarto é considerada a capital 
sergipana da mandioca, pois se-
gundo o IBGE, é o 7º produtor do 
Brasil. Nisso, o Perímetro da 
Cohidro não fica de fora. Na área 
de atuação do polo irrigado, que 
abrange 421lotes com área média 
de 1,2ha cada, há cerca de 20 ca-
sas de farinha, para absorver a pro-
dução destes agricultores irrigan-
tes, de 1.260 ton em 2016.

Welison Ferreira, técnico agrí-
cola do Piauí, avalia que cerca de 
50% desses irrigantes plantam 
mandioca e que também é preocu-
pação da Cohidro organizar essas 
farinheiras, em cooperativas para 
comercializar em programas como 
o PAA e o Pnae.

Pela oferta de água que dis-
põem os agricultores do Perímetro, 

é possível produzir mandioca para 
essas fábricas o ano inteiro, o que 
propicia que elas não precisem pa-
rar de funcionar fora do período de 
colheita. Para tanto, cada vez mais 
os fabricantes utilizam máquinas 
no processo industrial da farinha.

Outro fator determinante da ir-
rigação na mandioca é a precoci-
dade, que permite que ela seja co-
lhida a partir dos 7 meses depois 
de plantada, contra o período nor-
mal de cultivo quando é de sequei-
ro, que varia entre um e 1,4 anos 
de duração. A vantagem não é só 
da diminuição do período de plan-
tio, mas quanto menor for o tem-
po em que a mandioca passar de-
baixo da terra, menor é a exposi-
ção dela à doenças, como a ‘podri-
dão da raiz’.

Perímetro abriga casas de farinha
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O PAA da Conab, dá garantia de 
compra ao produtor, que passa a 
produzir certo de que a cada 15 di-
as, seu produto tem saída e paga-
mento seguro, com preço definido 
na assinatura do contrato. Em to-
dos os nossos perímetros esse be-
nefício ao agricultor só tem sido 
possível por dois fatores: o total 
apoio de nossa Gerência de 
Agronegócios para formular os pro-
jetos das associações e ainda a se-
gurança de que vai haver colheita, 
graças à irrigação pública forneci-
da durante todo ano.

Para produzir com a variedade 
e quantidade de alimentos que es-
ses agricultores se propõe à 
Conab ou o FNDE durante um ano, 
em Sergipe não há como plantar 
sem irrigação. A irrigação pública, 
oferecida pelo Governo do Estado, 
propicia essa garantia para esses 
pequenos produtores, de que eles 
podem assumir o compromisso 
com as entidades beneficentes 
que, por sua vez, vão se compro-
meter com as pessoas que aten-
dem, de que esse alimento vai che-
gar nas suas mesas.

Especialmente em Lagarto que 
foi o primeiro a aderir, funcionando 
desde 2008, a dedicação de técni-
cos da Cohidro e agricultores inte-
grados em suas associações, tem 
mantido o ritmo de fornecimento 
dos alimentos que totalizam, até 
hoje, 2 mil ton. de alimentos entre-
gues à doação, remunerando o pro-
dutor e gerando renda dentro do 
Perímetro irrigado, em R$ 4,2 mi. 
Foram 763 contratações de irrigan-
tes, para entregas quinzenais e du-
rante um ano – a maioria deles por 
mais de uma vez – incluídos em pro-
jetos de 3 associações diferentes.

É gratificante para nós, é bom 
para o Sergipe, que o dinheiro in-
vestido para manter nossa 
Empresa colabore, somado aos re-
cursos da Conab e FNDE, para o 
combate à fome no Estado. Em 9 
anos, foram mais e 71 mil pessoas 
assistidas só com as doações que 
saem do Perímetro Piauí. 

Outro apoio que Governo de 
Sergipe dá nesse intuito, está nos 
investimentos que permitem conti-
nuarmos a produzir. Como o 

Palavra do
Presidente

Proinveste, que garan-
tiu R$ 7 mi em investimen-
tos nos perímetros da 
Cohidro, R$ 916 mil só no 

Piauí, em que já pudemos re-
formar a EB-02 e instalar 8 no-

vas moto-bombas, recuperando 
o potencial inicial do perímetro pa-
ra fornecer água de irrigação.

Participando desses projetos, 
os agricultores ganham bem mais 
do que se fossem vender para o 
atravessador. Ganhando mais, a fa-
mília melhora de vida e a economia 
do lugar cresce. Melhor ainda por-
que os programas, no caso do PAA 
e do PNAE, servem para melhorar a 
alimentação de crianças em idade 
escolar ou das famílias em situação 
de insegurança alimentar. Nossa 
missão é fornecer água e assistên-
cia técnica, para que eles possam 
colher todo ano e suprir essa de-
manda assumida nos projetos.

Os programas ainda formam 
consciência no agricultor de que é 
preciso se organizar, planejar. 
Fiquei sabendo que em Sergipe, o 
acompanhamento realizado pela 
equipe da nossa Empresa é mode-
lo de organização, exemplo a ser 
seguido nos projetos fora da nos-
sa área de atuação. Só tenho que 
parabenizar esses dedicados téc-
nicos pelo trabalho que nos orgu-
lha. Da mesma forma que aos agri-
cultores familiares que assumem 
um compromisso vital, de apoio 
às pessoas mais necessitadas em 
nosso Estado.

Tenho interesse pessoal em fa-
zer com que estas doações che-
guem à nossa capital, para forne-
cer alimentos para iniciativas co-
mo a do 'Sopão Solidário'. São pes-
soas abnegadas, buscando o res-
gate  daqueles em situação 
de rua, que chegam com 
o apoio para dar o míni-
mo à sobrevivência que 
é matar a fome de quem 
precisa.

Pomares exóticos em Lagarto

Há 4 anos começaram a ser cul-
tivados 7 campos experimentais de 
variedades frutíferas de clima tem-
perado no Perímetro Irrigado Piauí, 
em Lagarto. Ao todo foram planta-
das 5.500 mudas de caqui, pera e 
maçã no município. Isso se deve ao 
convênio de transferência de tecno-
logia, firmado entre a Cohidro e a 
Embrapa Semiárido, de Petrolina-
PE, que ainda tem como parceiros a 
Codevasf, Banco do Nordeste e 
Fundação de Amparo à Ciência e 
Tecno log ia  do  Es tado  de 
Pernambuco (Facepe), que financia-
ram o Projeto. 

Fotos: André Moreira

Os agricultores irrigantes do 
Perímetro que foram designados a 
abrigar estes campos experimenta-
is entram com a terra para o plantio 
das mudas e a mão de obra dos cui-
dados. As mudas, vindas do sul do 
país, sistemas de irrigação por gote-
jamento e insumos aplicados atra-
vés da 'fertirigação', foram forneci-
dos pelo convênio durante o perío-
do de 2 anos, tempo em que tam-
bém os especialistas da Embrapa 
Semiárido atuaram em Lagarto para 
orientação do manejo das culturas.

Técnico agrícola da Cohidro, 
William Domingos Silva hoje é o res

ponsável por acompanhar diari-
amente os pomares em Lagarto e 
explica como acontece a produção 
destas frutas exóticas à região 
Nordeste. “Imita o processo natural 
das plantas em seu habitat original 
que são as regiões de clima frio e 
temperado, onde as estações do 
ano são bem definidas. Diferente 
daqui, onde há pouca diferença no 
clima de uma estação para a outra. 
Nisso entra a irrigação e o manejo 
adequado às nossas condições cli-
máticas oferecendo às plantas con-
dições ideais de produção, mesmo 
na nossa região,” explicou.

Há 4 anos começaram a ser cul-
tivados 7 campos experimentais de 
variedades frutíferas de clima tem-
perado no Perímetro Irrigado Piauí, 
em Lagarto. Ao todo foram planta-
das 5.500 mudas de caqui, pera e 
maçã no município. Isso se deve ao 
convênio de transferência de tecno-
logia, firmado entre a Cohidro e a 
Embrapa Semiárido, de Petrolina-
PE, que ainda tem como parceiros a 
Codevasf, Banco do Nordeste e 
Fundação de Amparo à Ciência e 
Tecno log ia  do  Es tado  de 
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 Mais de 1 mihão de espigas em junho
Em março foram plantados 

25,63 ha de milho, em abril, 
8,30, no Perímetro da Cohidro. 
São produzidos de 20 a 25 
ton/ha e isso correspondeu à 
1.187.550 espigas colhidas. 

Segundo Gildo Almeida Lima, 
gerente do Piauí, do início de ju-
nho até chegar o dia de São 
Pedro, todo dia era dia de colhei-
ta. "Aqui o preço variou de R$ 40 
à R$ 50 o cento e saia a R$ 0,50 a 
unidade, no varejo”, informou. 
Ele disse a safra ainda gera, tam-
bém em Lagarto, uma boa produ-
ção de ração animal. “25 tonela-
das de matéria fresca, palhada pa-
ra ser utilizado com forragem”, 
acrescentou. 

Quase todos os 421 lotes as-
sistidos pela Cohidro em Lagarto, 
reservaram uma parcela de terra 
para plantar milho, garantindo o 
produto antes mesmo da deman-
da dos festejos juninos.

Fotos: Fernando Augusto (Ascom/Cohidro)

Plantar maracujá em Lagarto es-
tá se tornando vantajoso e por is-
so, os agricultores do Perímetro 
Piauí tem cada vez mais aderindo 
ao cultivo. Mas a trepadeira exige 
cuidados especiais para produzir e 
alguns deles o técnico agrícola da 
Cohidro, Marcos Emílio Almeida, 
explica como proceder.

“O gotejamento é essencial por-
que além de gastar pouca água, vo-
cê coloca água na quantidade cer-
ta para planta. Outro fator tam-
bém são as pulverizações com in-
seticidas, com os fungicidas de 
acordo com a necessidade. Não 

pulverizar todos os dias, você 
tem que ver a infestação, para vo-
cê poder fazer esse tratamento. A 
adubação do maracujazeiro re-
quer muito nitrogênio e potássio, 
que ajudam na formação do fruto, 
no tamanho do fruto. A poda de 
limpeza permite a renovação das 
plantas, porque tem as 'gavinhas', 
elas acabam prejudicando”. Ele diz 
ainda que a planta requer 1.800 
mm por ano, como Lagarto chove 
1.100 a 1.200mm, se faz necessá-
ria a irrigação, gerando um resul-
tado de 35 a 45 ton/ha, acima da 
média nacional, que é de 15 a 25.

Aumenta produção 
de maracujá irrigado

Reprodução TV Aperipê

Muito além da malagueta

Uma das novida-
des, no perímetro da 
Cohidro em Lagarto, é 
o uso do “mulching”, 
principalmente para 
ocultivo do tomate. Se 
trata de uma lona es-
pecial que cobre o can-
teiro a ser cultivado, 
protegendo o solo de 
pragas, da evapora-
ção, como também se-
para o fruto do conta-
to com o solo, evitado 
a ação de doenças. O 
plástico impede o 
acesso aos canteiros e 
por isso, esse sistema 
funciona obrigatoria-
mente em conunto 
com a fertirrigação. 

Para o técnico agrícola 
da Cohidro, José Américo, 
a fertirrigação é uma ma-
neira eficiente de fornecer 
a adubação durante o ci-
clo de produção. “Sob pres-
são, os nutrientes neces-
sários para a planta são le

vados de forma ho-
mogênea e diminui o 
trabalho que conven-
cionalmente é feito de 
maneira manual, com 
fertilizante sólido, 
que tanto pode ser dis-
tribuído de forma irre-
gular como também 
demora a ser absorvi-
do, ao contrário do lí-
quido, diluído na 
água da irrigação. No 
gotejamento, água e 
fertilizante são aplica-
dos direto no solo, 
sem risco de prejudi-
car a parte externa da 
planta, que não care-
ce desses nutrientes, 
somente a raiz”, ilus-

tra.
A fertirrigação, além 

do tomate, se aplica em 
outros tipos cultivos, sen-
do testado no Perímetro 
Piauí na Fruticultura e na 
produção de milho verde.

Novas tecnologias de produção

Foto: Fernando Augusto (Ascom/Cohidro)

Mamão havaí 

Atualmente Lagarto tem o sta-
tus de referência de produção orgâ-
nica agrícola no Estado, graças ao 
trabalho da Cohidro junto dos agri-
cul tores  que  pertencem à 
Organização de Controle Social 
(OCS), reconhecida pelo Ministério 
da Agricultura, que forneceu a eles 
um documento, permitindo a co-
mercialização dos produtos sob a 
designação de orgânicos, direta-
mente ao consumidor, no próprio 
lote, por encomendas ou a partir 
dos programas de Aquisição de 
Alimento (PAA) e de Alimentação 
Escolar (Pnae), geridos pela Conab.

O Diretor de Irrigação da 
Cohidro, João Quintiliano da 
Fonseca Neto, expõe que não é fá-
cil o trabalho realizado pelos pro-
dutores do Perímetro Piauí e que 

muito da persistência deles se 
deve ao esforço da Companhia. 
“Nossos técnicos e engenheiros 
agrônomos têm um papel constan-
te de acompanhamento do desen-
volvimento destes produtores que 
optaram por produzir alimentos 
sem o uso de defensivos quími-
cos”.

No Perímetro, são 10 produto-
res orgânicos assistidos pela 
Cohidro. Já no Treze, outro inte-
grante da OCS, Josevan Lisboa 
Batista, recebe a assistência técni-
ca também da Emdagro. Todos 
eles dão lição de cidadania: produ-
zem alimentos livres de agrotóxi-
cos, colaboram uns com os outros, 
fazendo visitas coletivas pra troca 
de experiências, e se organizam pa-
ra realizar mutirões, colaborando 
uns com os outros.

João Pacheco, José 
Edmilson, Delfino 

Batista e Raimundo 
Batista. Todos 

certificados à venda 
de orgânicos

Orgânicos dão exemplo

A Pimenta Habanero, mais 
nova variedade implantada 
pelos irrigantes assisti-
dos pela Cohidro em 
Lagarto, é de ori-
gem mexicana e 
considerada 50 
vezes mais pi-
cante do que a 
Jalapeño, uma 
c o n t e r r â ne a 
que já vem sen-
do cultivada há 
algum tempo, 
no  Per ímetro 
Irrigado Piauí.

A Habanero reú-
ne qualidades como 
a grande ardência no 
paladar, exigida pela in-
dústria de molhos, com o fa-
tor positivo de ser mais fácil de ma-
nusear durante a colheita já que – 
diferente da malagueta, a mais dire

ta concorrente – não há sumo 
na parte externa do fruto. 

Mas mesmo assim pode 
provocar ardor em con-

tato com a pele.
Somando à pi-

menta Biquinho, 
sem ardência e be-
neficiada e vendi-
da em vidros de 
conserva, todas 
têm demanda nas 
indústrias alimen-
tícias de Lagarto e 
região.

Outra aposta é a 
i n t r o d u ç ã o  d a 

Pimenta-do-reino. 
Tentativas foram feitas e 

como levam três anos para 
começar a produzir – e depois se-

gue dando frutos por mais 10 anos 
– os resultados destas experiências 
ainda estão por vir.
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Dinamizando as culturas ex-
ploradas em seus lotes irrigados, 
agr i cu l to res  inser idos  no 
Perímetro Irrigado Piauí investem 
no plantio do mamão havaí. A vari-
edade precoce começa a produzir 
em menos de um ano de plantio e 
pode chegar há dois de colheita 
contínua. Para tanto, eles recebem 
o incentivo do governo do Estado, 
ao serem assistidos pela Cohidro, 
no fornecimento de irrigação e as-
sistência técnica agrícola. 

Até agora são 6 produtores 
que somando as áreas, dão 2ha 
do fruto que é vendido entre R$ 
35 a 40 a caixa. É usada a micro-
aspersão com fertirrigação e o in-
tervalo dos mamoeiros pode ser 
utilizado para plantio de plantas 
menores e de ciclo curto, como a 
batata-doce.

Lagarto é considerada a capital 
sergipana da mandioca, pois se-
gundo o IBGE, é o 7º produtor do 
Brasil. Nisso, o Perímetro da 
Cohidro não fica de fora. Na área 
de atuação do polo irrigado, que 
abrange 421lotes com área média 
de 1,2ha cada, há cerca de 20 ca-
sas de farinha, para absorver a pro-
dução destes agricultores irrigan-
tes, de 1.260 ton em 2016.

Welison Ferreira, técnico agrí-
cola do Piauí, avalia que cerca de 
50% desses irrigantes plantam 
mandioca e que também é preocu-
pação da Cohidro organizar essas 
farinheiras, em cooperativas para 
comercializar em programas como 
o PAA e o Pnae.

Pela oferta de água que dis-
põem os agricultores do Perímetro, 

é possível produzir mandioca 
para essas fábricas o ano inteiro, o 
que propicia que elas não precisem 
parar de funcionar fora do período 
de colheita. Para tanto, cada vez 
mais os fabricantes utilizam má-
quinas no processo industrial da fa-
rinha.

Outro fator determinante da ir-
rigação na mandioca é a precoci-
dade, que permite que ela seja co-
lhida a partir dos 7 meses depois 
de plantada, contra o período nor-
mal de cultivo quando é de sequei-
ro, que varia entre um e 1,4 anos 
de duração. A vantagem não é só 
da diminuição do período de plan-
tio, mas quanto menor for o tem-
po em que a mandioca passar de-
baixo da terra, menor é a exposi-
ção dela à doenças, como a ‘podri-
dão da raiz’.

Perímetro abriga casas de farinha
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Investimentos feitos no 
Perímetro Irrigado Piauí, adminis-
trado pela Cohidro, repercutem na 
distribuição de água voltada à pro-
dução de alimentos. Os agriculto-
res comemoram as conquistas, si-
nalizando a melhoria do serviço pú-
blico que eles receberam no dia 9 
de setembro de 2016, quando o go-
vernador Jackson Barreto entregou 
as oito novas moto-bombas e a re-
cuperação do maquinário e tubula-
ções da Estação de Bombeamento 
(EB) 02. Ao mesmo tempo que auto-
rizou licitação para continuação 
das obras, com reformas prediais, 
recuperação e instalação da des-
carga de fundo na barragem, em 
andamento. Ao todo estão sendo 
investidos no polo agrícola R$ 916 
mil em recursos do Proinveste.

Governo de Sergipe recupera 
irrigação pública em Lagarto

Delfino Batista do Nascimento 
é natural de Lagarto, filho de agri-
cultores e com seis irmãos que, co-
mo ele, ‘nasceram na agricultura’. 
Atualmente, aos 57 anos, é agri-
cultor orgânico e irrigante assisti-
do pelo Perímetro Irrigado Piauí, 
administrado pela Cohidro no mu-
nicípio. Com a ajuda da esposa e 
principal incentivadora, Josileide 
Martins de Carvalho Nascimento 
(Dona Dicuri), ele comercializa os 
alimentos livres de agrotóxicos 
em feiras da agricultura familiar 
na cidade natal e em Aracaju.

Fruto desse amor ‘que veio da 
terra’, o casal teve dois filhos: 
Jonathan (18) e Laisa Carvalho 
(28). Esta, quer seguir os passos 
do pai, como produtora de orgâni-
cos. Casada, tem planos de largar 
o emprego e se dedicar somente a 
agricultura, juntamente com 
Delfino, que se enche de orgulho 
ao falar da filha.

Após o falecimento do seu pai, 
Delfino decidiu dar continuidade 
ao que aprendeu com o patriarca, 
passando a tocar a própria roça. 
Aumentou o lote que recebeu de 
herança, comprando o do irmão. 
Em seguida, herdou outro lote da 
mãe e comprou outro pedaço de 
terra. Hoje, seu sítio localizado 
dentro do Perímetro totalizam 14 
tarefas (4,2ha). 

Com a vida difícil, ele começou 
a trabalhar com pouca idade. “Sem-
pre fui agricultor, eu nasci na agri-
cultura”, diz. Há mais de 30 anos 
cuida de sua própria terra. No iní-
cio em cultivos convencionais, do 
fumo e da mandioca. Mas um dia 
decidiu mudar o rumo da sua ativi-
dade. Orientado pelos técnicos 
agrícolas da Cohidro, passou a 
plantar alimentos orgânicos. 
Entre idas e vindas, já se passaram 
15 anos desde a primeira tentativa 
de ele apostar no cultivo sem agro-
tóxicos, atividade que agora toma 
toda a dedicação do agricultor. 

Além do amor pela agricultura, 
a persistência foram fundamenta-
is para que o projeto desse certo. 
Hoje, ele se arrepende de ter de-
sistido do orgânico no começo, 
por achar que não daria certo. São 
7 anos seguidos na produção agro-
ecológica e se diz realizado ao ver 
tudo que conquistou. O agricultor 
também confirma o apoio da 
Cohidro, que há quase 30 anos 
passou a ofertar água para irrigar 
seu lote, com a construção do 
Perímetro Piauí e depois, foi quem 
mais lhe deu incentivo à conver-
são do modelo agrícola, através 
da assistência técnica.

Com o apoio da Cohidro, Seu 
Delfino hoje faz parte de vários 
projetos entre eles, a Feira da 
Agricultura Familiar. O evento é re-
a l izado semanalmente em 
Aracaju pela Seidh, seja em sua se
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Governador entregou investimento de R$ 189.900 para a aquisição de 8 moto-bombas* 

“Aqui, nós estamos reforman-
do todo o sistema de bombas que 
serve ao perímetro irrigado. São re-
cursos do Proinveste. Muitas ve-
zes, cobram onde está o dinheiro 
do Proinveste. Está em várias ações 
do Estado e está aqui também, for-
talecendo o perímetro irrigado. 
Quem vai ganhar é o povo, quem 
vai ganhar são as pessoas, os pro-
dutores e o povo de Lagarto. Fiz 
uma ação digna do meu compro-
misso com o povo, melhorando o 
Perímetro do Piauí, a gente está me-
lhorando a vida de 471 famílias 
que trabalham aqui. O governo es-
tá ajudando famílias a não deixa-
rem de ser agricultores. Essas 
obras são para dizer que é possível 
viver com dignidade”, explanou o 
governador.

Delfino, 
uma vida inteira 
voltada à agricultura

de ou em outros órgãos públi-
cos estaduais, municipais e fede-
rais.

Nessas feiras, ele e outros agri-
cultores assistidos pela Governo 
do Estado, se dedicam tanto com 
o plantio de alimentos sem a adi-
ção de agrotóxicos, quanto à co-
mercialização diretamente ao con-
sumidor. Auxiliados na logística, 
de trazer os alimentos do interior, 
e orientados quanto às normas de 
higiene e conservação dos alimen-
tos, eles são incentivados a prati-
car os mesmos preços das feiras 
convencionais. Isso atrai fregue-
sia suficiente para que, em poucas 
horas, acabem todos os estoques. 

Para o agricultor, o Estado é 
seu grande parceiro e colabora de 
forma assídua no seu trabalho. 
“Eu mudei para orgânico porque a 
Cohidro disse que era bom e deu 
certo. Hoje sei que é muito melhor 
do que antes, porque antes eu de-
pendia do atravessador, hoje eu 
dependo do consumidor e isso 
não falta. A Cohidro, graças a 
Deus, me dá apoio, hoje digo que 
é mais fácil faltar mercadoria, do 
que cliente”, destaca Delfino, que 
ainda comercializa parte desses 
alimentos aos servidores na sede 
da Empresa toda quinta-feira, na 
sede em Aracaju, enquanto Dona 
Dicuri vende em uma das feiras da 
agricultura familiar.

Quando perguntado o que a 
Cohidro significa, o agricultor res-
ponde: “Tudo” e completa, afir-
mando que sem ela, as oportuni-
dades não bateriam na sua porta. 
Segundo ele, a parceria com o 
Governo do Estado, permite uma 
vida mais digna para os produto-
res, principalmente para quem tra-
balha com orgânicos, pois com a 
Empresa e a SEIDH, colaborando 
com a produção e a comercializa-
ção, se evitam os prejuízos.

Para o produtor, a palavra que 
define a influência que sofreu pela 
atuação da Empresa é ‘mudança’. 
“A agricultura é o meu sustento e a 
Cohidro fez com que eu mudasse 
o rumo da minha vida e seguisse a 
linha do orgânico. Hoje eu não me 
arrependo, porque sei que estou 
muito melhor do que antes. Feliz e 
agradecido por toda a mudança”, 
enfatizou. 

E para quem pensa que Delfino 
já está satisfeito com tudo que en-
tende no trato da terra, se engana. 
Ele e outros 10 produtores de 
Lagarto formam uma Organização 
de Controle Social (OCS), com o re-
gistro no Ministério da Agricultura 
que os permite vender orgânicos. 
O grupo, além da regulamentação, 
busca se reunir periodicamente, 
cada vez em um lote de um agri-
cultor diferente para ajudar, ensi-
nando aquilo que sabem uns aos 
outros e também aprendendo, das 
técnicas que ainda não conhecem.

O casal Dicuri e Delfino
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Para o presidente da 
Associação APPIP, 
Antônio Amorim, as 
bombas novas facili-
taram muito. “Foi 
uma benção. Antes 
a situação estava 
precária. Depois 
das bombas, a situ-
ação  melhorou 
99%. Acredito que o 

governo está preocu-
pado com a agri-

cultura fami

liar, afinal sem ela o que seria 
do comércio e de quem mora na zo-
na urbana? Sem a agricultura nada 
funciona. Acreditei na entrega das 
bombas, o governo prometeu e 
cumpriu. Ficamos ansiosos pela en-
trega, mas graças a Deus chegou e 
veio na hora certa”.

João Pacheco é um dos que 
acredita no perímetro irrigado. Ele, 
entre outros trabalhadores locais, 
é adepto da agricultura orgânica e 
não faz uso de nenhum tipo de 
agrotóxico em suas plantações. 

Ele conta que, apesar do apare-
cimento de pragas e doenças, se-
gue sem utilizar venenos. Sobre o 
perímetro Piauí, 
João é enfáti-
co: “é funda-
mental e a 
nossa salva-
ção. Se não 
fosse isso, esta-
ríamos levando 
a mesma vida de 
sempre: plantando 
fumo e mandi-

A reforma e modernização do sistema mecânico de bombeamento da EB-02 concluem  
os R$ 500 mil investidos no Piauí via Proinveste, de um total de R$ 916 mil ***

Investimentos no perímetro irrigado repercutem em maior produção de alimentos que 
abastecem a mesa dos sergipanos e geram renda ao agricultor irrigante**

Limpeza da barragem 
Dionísio Machado

No último 9 de junho o vice-
governador Belivaldo Chagas, em 
Simão Dias assinou ordem de ser-
viço para a construção de quatro 
sistemas de abastecimento de 
água para consumo humano, no 
Assentamento Maria Bonita e no 
Povoado Sítio Alto, naquele municí-
pio, atendendo 217 pessoas. E o 
mesmo ocorre nos povoados Saco 
Grande da Tapera e Piabas, em 
Lagarto. Neste último, a infraestru-
tura vai poder também abastecer a 
comunidade vizinha de Candeal 
das Cajazeiras, totalizando o bene-
fício para cerca de 800 lagartenses 
na zona rural. Os sistemas são do-
tados de poço, bomba, tubulações, 
reservatório e rede de distribuição 
de água que leva o fornecimento di-
retamente na casa dos moradores.

As quatro unidades, prestes à fi-
car prontas, correspondem a um in-
vestimento de R$ 402.084,10. São 
feitas sobre poços perfurados pela 
Cohidro e todas estas ações são fru-
to do convênio entre com a 
Secretaria de Estado da Mulher, da 
Inclusão e Assistência Social, do 
Trabalho e dos Direitos Humanos 
(Seidh). A pasta de governo dispo-
nibilizou à Companhia R$ 2mi do 
Fundo de Combate e Erradicação 
da Pobreza (Funcep). Desse total 
de recursos, também foram feitas 
obras de perfuração de outros po-
ços e a recuperação e ampliação de 
12 barragens de médio porte, aten-
dendo localidades rurais em muni-
cípios afetados pela seca.

“Quando a gente investe no 
campo, a gente tem a garantia de 
desenvolvimento do estado, afinal 
de contas, quando falamos dos pe-
quenos, da agricultura familiar, 
são eles que produzem os alimen-
tos que levamos à mesa em nossas 
casas. Então é preciso que a gente 
dê condições de trabalho para eles. 
Quando trabalhamos em benefício 
do campo, também fazemos com 
que o município como um todo te-
nha desenvolvimento. Porque o 
que se produz lá gera uma cadeia 
produtiva e, além de ajudar os agri-
cultores, ajudamos a economia lo-
cal e do Estado”, disse Belivaldo, no 
ato em que também distribuiu 28 
mil quilos de sementes de feijão e 
milho, material forrageiro e a refor-
ma do Terminal Rodoviário de 
Simão Dias.

Belivaldo em evento que deu ordem de 
serviço aos sistemas de abastecimento

Em fevereiro, o baixo nível da 
barragem do Perímetro Piauí, pro-
vocado pela forte estiagem, foi 
aproveitado para ação conjunta 
entre Cohidro e Deso, de limpeza, 
retirando os sedimentos para me

lhorar a captação na tomada 
d'água da EB-01, que leva água pa-
ra irrigação dos lotes do Perímetro 
Irrigado Piauí e também à rede de 
abastecimento humano em 
Lagarto.

Foto: Gildo Almeida (Gerente do Piauí)
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Cohidro implanta 
sistemas de 
abastecimento 
de água em Lagarto

Obras dos sistemas seguem em ritmo 
acelerado para a conclusão em setembro


