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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Secretaria Especial de Políticas Regionais

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco
Presidência".codevasf

OF/PRlGB/N° 102 Brasília, 19 de março de 1999.

Senhor Deputado,

A CODEVASF, nestes 25 anos de atuação no vale do São Francisco,
implantado pioneiramente a agricultura irrigada, que já transformou o perfil de
vários segmentos dessa região, trazendo o desenvolvimento e disseminando
novas tecnologias, apresenta a Vossa Excelência, no documento anexo,
CODEVASF - MODELO DE IRRIGAÇÃO a sistemática de trabalho adotada para
implantação de projetos de irrigação.

Essa atual sistemática resulta não só da avaliação de anos de
experiência, como também da necessidade de adequar seus métodos de trabalho
às exigências da sociedade atual que requer maior racionalidade e qualidade nos
investimentos públicos. .

Sem se desviar do seu objetivo maior que é promover o
desenvolvimento da região por meio do uso racional dos recursos de água e solo,
essa sistemática de trabalho permite maior agilidade e comprometimento da
sociedade com os objetivos finais de cada projeto.

BEZERRA LÓCIO
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
MARCELO DÉDA
Deputado Federal
Câmara dos Deputados
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PRESIDÊNCIADA REPÚBLICA
Secretaria Especial de Políticas Regionais

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco
Presidência

OF/PRlGB/N° 138 Brasília-DF, 06 de abril de 1999.

Senhor Deputado,

Dirijo-me a Vossa Excelência para registrar minha completa
perplexidade quanto às recentes notas e comentários veiculados na imprensa
Sergipana, envolvendo não só a mim como a Empresa que represento.

Em nenhum momento ofendi ou afrontei a soberania do Estado de
Sergipe, muito ao contrário, durante todo o período de minha gestão a frente da
CODEVASF, procurei atuar em estreita articulação com o Governo do Estado e de
modo compatível com as potencialidades do Baixo São Francisco.

De 1993 a 1998 foram investidos R$ 22 milhões em obras e serviços
no Estado e R$ 63 milhões foram pagos ao Banco Mundial como amortização .
devida pela implantação dos projetos Propriá, Cotinguiba/Pindoba e Betume, além
dos recursos destinados a pagamento de pessoal da 4a Superintendência
Regional, braço da CODEVASF atuante em Sergipe.

Esses projetos permitiram a irrigação de cerca de 6.300 hectares,
beneficiando 1.540 famílias de pequenos produtores e gerando 18.900 empregos.
Diversas outras ações foram implementadas na área de piscicultura, pecuária,
perfuração de poços, construção de aguadas, eletrificação rural, obras de infra-
estrutura sócio-econômica, e o apoio técnico e financeiro prestados ao Governo
do Estado na implantação dos Projetos Califórnia e Platô de Neópolis.

Também durante minha gestão foram desenvolvidos, em parceria
com a UFS e a SEPLANTEC, os estudos das sub-bacias dos rios Capivara,
Jacaré, Curituba, Onças e Campos Novos, abrangendo 4.952,9 km2, 20,3% do
território sergipano. Cabe destacar que o Estado de Sergipe foi o único
contemplado, até o momento, com esses estudos.
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Atualmente, estão sendo estudados os Canais Xingó-Poço Redondo
com 50 km de extensão e o Alto Sergipe, com 335 km (de Itaparica até
Ribeirópolis) - componentes do Projeto Semi-Árido - que permitirão irrigar 70 mil
hectares no sertão sergipano. A implantação desses projetos deverá ocorrer a
médio e longo prazos e dependerá do somatório de esforços da CODEVASF, do
Governo do Estado e de suas lideranças políticas.

Isso posto, reafirmo minha perplexidade e reitero o meu profundo
respeito ao povo sergipano. Abomino e rechaço a atitude preconceituosa a mim
atribuída, principalmente por ser, também, nordestino e estar em constante luta
pelo bem estar e pelo desenvolvimento de nosso povo.

Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

N BEZERRA LÓCIO
Presidente
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CARTAlPRlGS/N° 066 Brasília, 24 de junho de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MARCELO DÉDA
Câmara dos Deputados - Gab. 625
Brasllia - DF

Senhor Deputado,

A Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF
comemorará, nos meses de julho e agosto próximos, o seu Jubileu de Prata, destacando
a sua missão de luta em prol do desenvolvimento do Vale do São Francisco.

No dia 10 de julho daremos início às comemorações na sede da Empresa e
no dia 2 de julho, no Shopping Pátio Brasil, onde será aberta a exposição "O Novo Vale
do Velho Chico" e expostas telas da coleção "Velho Chico. Uma Viagem Pictórica",
do artista plástico Otoniel Fernandes.

Solenidades comemorativas serão realizadas, também, nas
Superintendências Regionais da CODEVASF, objetivando uma maior integração da
Empresa com as comunidades locais.

No dia 17 de agosto próximo, às 10:00, será realizada no Congresso
Nacional uma sessão solene em homenagem à CODEVASF.

Esperando contar com a presença de Vossa Excelência nessas
solenidades, enviamos, em anexo, a programação resumida dos diversos eventos,
oportunidade em que agradeceríamos confirmar a presença pelo fax (061)226-2468 ou
telefone (061)223-8819.

Atenciosamente,

ON BEZERRA LÓCIO
Presidente
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COMEMORAÇÃO DO JUBILEU DE PRATA DA CODEVASF
PROGRAMAÇÃO

PRESIDÊNCIA DA ~EPÚBLlCA
Secretaria Especial de Políticas Regionais

ompanhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco
Presidência

DIA 1°DE JULHO/99 (Quinta-Feira)

Local:

09:00 hs

09:45 hs

10:30 hs

Edifício Deputado Manoel Novaes - Sede da CODEVASF
SGAN - Quadra 601 - Conjunto "I" - Brasília/DF

Abertura da Exposição IIVELHO CHICO, UMA VIAGEM
PICTÓRICA" do artista plástico Otoniel Fernandes, no espaço
cultural, seguida de exposição de produtos do Projeto Amanhã e
degustação de frutas e sucos do Vale.

Abertura solene das comemorações do Jubileu de Prata da
CODEVASF com a entrega do diploma de "Personalidade Símbolo"
da dedicação à causa do Rio São Francisco ao Dr. José
Theodomiro de Araújo.

Entrega dos Certificados do "Mérito CODEVASF" às instituições
que se destacaram como parceiras da Empresa no
desenvolvimento do Vale do São Francisco.

DIA 02 DE JULHO/99 (Sexta-Feira)

Local:

14:00 hs

14:30 hs

Shopping Pátio Brasíl- Asa Sul- Brasília/DF.

Abertura da exposição "0 NOVO VALE DO VELHO CHICO" no
hall de entrada do Shopping.

Abertura da exposição de pintura IIVELHO CHICO, UMA VIAGEM
PICTÓRICA", na galeria de artes, 3° piso do Shopping.

DIA 17 DE A GOSTO/99 (Terça-Feira)

10:00 hs Sessão solene no Congresso Nacional em homenagem ao
aniversário de 25 anos da CODEVASF.
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