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Crédito para os produtores, tarifa K2, água, escrituração de lotes, iluminação 
pública, lixo doméstico, transporte escolar. Estes foram alguns dos itens da pauta da 
reunião que debateu questões referentes ao Salitre, o maior perímetro de irrigação da 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
(Codevasf) em Juazeiro, cujas atividades de produção começaram em março de 2011. 

Participaram da reunião o superintendente regional da Codevasf, Alaôr Grangeon, 
o secretário municipal de agricultura, Jorge Cerqueira, o secretário municipal de 
serviços públicos, Carlos Eduardo, o chefe-adjunto de transferência e tecnologia da 
Embrapa Semiárido, Sergio Guilherme, o gerente local do Banco do Brasil, Marco 
Aurélio Queiroz, o gerente do Banco do Nordeste, José Gomes Costa, o diretor de 
relações institucionais da Associação dos Usuários do Perímetro Salitre (Asupis), 
Milton Bin, o presidente da Asupis, Acácio Oliveira, e produtores do perímetro.  

Alaôr Grangeon destacou a importância do engajamento e da parceria de todos 
para que as demandas possam ser resolvidas. “As coisas acontecem quando nos 
unimos; temos que ser parceiros em todos os sentidos pra resolver problemas e 
arranjar soluções”, afirmou. O secretário de Agricultura, Jorge Cerqueira, falou que o 
órgão mantém um dialogo permanente com a Codevasf e que a prefeitura está sempre 
à disposição dos produtores. 

José Gomes Costa, gerente do Banco do Nordeste, agência de Juazeiro, explicou 
que o foco do banco são os empreendedores de pequeno porte, como é o caso da 
maioria dos produtores do Salitre. De acordo com ele, já foram investidos cerca de R$ 
20 milhões, que beneficiaram mais de 200 agricultores. “Atendemos em torno de duas 
centenas de empreendedores. Obviamente temos recursos, disposição e interesses 
de financiar muito mais”, reforçou. 

Sobre a retirada do imposto na tarifa de água, o K2 fixo, que corresponde às 
despesas com a administração e manutenção do projeto dividida entre os lotes 
ocupados, o superintendente da Codevasf, Alaôr Grangeon, destacou que a cobrança 
deve ser congelada para facilitar a aquisição de mais crédito junto aos bancos para 
os agricultores. “Vai ser feito um congelamento de mais de um ano, e os próximos 
produtores não vão ter a cobrança do K1 e nem o K2”. 

No que diz respeito à escrituração dos lotes, o superintendente salientou que esse 
ponto já está sendo analisado junto ao governo federal, assim como questões relativas 
às drenagens.  Sobre a escrituração, José Gomes Costa completou: “precisamos 
regularizar e escriturar algumas áreas que ainda não possuem escritura, porque só 
assim será possível o atendimento com crédito em longo prazo”. 
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Respondendo às demandas referentes à iluminação pública e sistema coletor de 

lixos, o secretário de serviços públicos, Carlos Eduardo, informou que será implantada 
uma caixa coletora para evitar o acumulo de lixões, e que está em andamento a 
contratação de uma nova empresa de iluminação. “Acreditamos que até o mês de 
agosto vamos iniciar o trabalho de iluminação”. 

Leda Silva Ribeiro é produtora e desenvolve agricultura orgânica no Perímetro 
Salitre. Para ela, a reunião foi muito informativa; no entanto, deveriam ser estudadas 
as demandas de cada lote individualmente. “Seria interessante bater na tecla do que 
está faltando de fato nos lotes, analisando cada caso separadamente”.  

O chefe adjunto de transferência e tecnologia da Embrapa Semiárido, Sergio 
Guilherme, ressaltou que a empresa está aberta para o diálogo. “Estamos 
prospectando oportunidades de trabalhar cada vez mais próximos, precisamos de 
demandas”, frisou. 

 
Investimentos  
 
Nesse momento, a Codevasf, por meio de sua 6ª Superintendêncioa Regional, 

está prestes a iniciar a pavimentação do acesso à estação de bombeamento, que liga 
Lagoa do Salitre a Campo dos Cavalos. A obra, que está prevista para começar no 
mês de junho, está orçada em R$ 8 milhões. Além da pavimentação, a Companhia 
está trabalhando para a regularização de terras que serão inseridas na área de 
implantação da segunda etapa do projeto Salitre.  

 
Salitre 
 
O perímetro irrigado Salitre  está localizado no norte do estado da Bahia, em 

Juazeiro, a 20 km da sede do município. O perímetro está inserido no semiárido 
nordestino, na região do Submédio Francisco, à margem direita do rio. 

O perímetro irrigado Salitre está situado em um dos maiores pólos de agricultura 
irrigada do semi-árido nordestino, o Salitre é o maior perímetro de irrigação da 
Codevasf em Juazeiro, com uma área total de 67.200 hectares, sendo a área irrigada 
total 33.900 hectares. 

O projeto, que iniciou em março de 2011, tem o objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento da região semiárida através da agricultura irrigada, dentro da 
sustentabilidade ambiental, incorporando 31.305 ha ao processo produtivo. Além 
disso, visa elevar a produção e a produtividade das safras agrícolas, gerando renda, 
aumento da oferta de alimentos e propiciando a abertura de empregos diretos e 
indiretos. 

O perímetro rrigado Salitre é uma realidade no cenário econômico da Bahia. Com 
uma alta produtividade e elevado padrão de qualidade predominante na região. 
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Mais informações: http://www.codevasf.gov.br 
Contato: Assessoria de Comunicação e Promoção Institucional da Codevasf 
Fone: (61) 2028 - 4758/4622/4769 
E-mail: imprensa@codevasf.gov.br 
Gmail: imprensa.codevasf@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/Codevasf 
03/06/2014 

 

 


