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Comitê dá posse aos novos membros e
elege nova diretoria
Os novos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Piancó-Piranhas-Açu tomaram posse dia 19 de novembro, em cerimônia realizada no auditório do Fórum
Amaro Cavalcanti (Cidade Judiciária), em Caicó. As atividades foram
iniciadas com a Orquestra Filarmônica de São José do Seridó tocando
músicas consagradas pela cultura
nacional.

Em seguida, para a entrega
dos certificados, a mesa foi composta pelo Presidente da Comissão
Eleitoral do Piancó-Piranhas-Açu,
Marcelo Leal; o então Presidente do CBH PPA, Porfírio Catão; o
representante do governo da Paraíba, Francisco Lopes da Silva; a
representante do governo do RN,
Joana Darc F. Medeiros; Francisco
Assis de Medeiros representando
todos os prefeitos dos municípios

que compõem o Comitê; o vereador
Alex Sandro D. de Medeiros representando todos os vereadores dos
municípios que compõem o Comitê;
a representante dos Usuários pertencentes ao CBH, Maria Geny Formiga de Farias e Maria de Lourdes
Santana dos S. Araújo, representando os membros da Sociedade
Civil do Comitê.
Após os membros tomarem

Novos membros do CBH exibem seus certificados de posse.

posse, a diretoria do CBH PPA coordenou, no dia 20 de novembro,
a eleição e posse da nova diretoria, cujo mandato será de 2013 a
2015. Além do processo eleitoral,
o objetivo da 9ª Reunião Ordinária
foi a apresentação das atividades
do Comitê, a deliberação das suas
reuniões e a composição da Câmara Técnica de Planejamento
Institucional (CTPI).
Compuseram a mesa os
membros da antiga diretoria: o Presidente do Comitê Porfírio Catão
Cartaxo, o Vice-presidente José
Procópio de Lucena, a 1ª Secretária Maria Geny Formiga de Farias
e a 2ª Secretária Maria de Lourdes
Barbosa Sousa.
Com a aprovação da Ata da

vés da discussão e implementação
da unidade do Comitê. “Ou a gente
trabalha o uso racional da água ou
nós não vamos a lugar nenhum”,
afirmou o secretário. Maria de
Lourdes acrescentou ainda que lutará pelos ribeirinhos e contribuirá
no que for possível para o alcance
dos objetivos do Comitê. Procópio
apoia a presença da secretária na
diretoria como representante das
mulheres e da raça negra e afirma
que todos devem ter o comprometimento com a causa. Ele reforça que
o Comitê lutará pela unidade e progresso de todas as ações. O 2º seFrancisco Lopes defendeu cretário, José Ferreira, agradeceu
sua participação na diretoria atra8ª Reunião Ordinária, o então Presidente deu início à eleição. Os
membros foram instigados a conversarem entre si para a proposta
das chapas e apresentação dos
candidatos a compor a nova diretoria, sendo dois cargos da Paraíba e
dois do Rio Grande do Norte. Após
25 minutos de debate e defesa das
candidaturas, a chapa composta
por Procópio de Lucena (presidente), Maria de Lourdes Santana
(Vice), Francisco Lopes (1º Secretário) e José Ferreira (2º Secretário)
foi eleita por unanimidade.
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a todos pelos votos de confiança e
disse que buscará sempre o progresso das atividades do CBH.
Dando continuidade à reunião, deu-se início à discussão para
composição da CTPI. O objetivo
primordial é que todos tenham comprometimento com suas funções na
Câmara Técnica. Finalizando a conversa, a nova composição da CTPI
foi convocada para uma reunião
em Patos (PB), realizada dias 11
e 12 de dezembro, para discussão
dos relatórios. O CBH PPA também
marcou uma reunião para os dias
20 e 21 de fevereiro de 2014, em
Caicó. Na ocasião, serão discutidas
as atividades que farão parte do
planejamento para o período 20142017.
Maria de Lourdes (STTR de Pombal/PB), Procópio (SEAPAC/RN), Francisco
Lopes (AESA/PB) e José Ferreira (CONCEITO/RN) compõem a nova diretoria do CBH PPA.

Comitê participa de reunião com a ANA sobre a situação
dos açudes em Santa Inês e Conceição
O Comitê da Bacia Hidrográfica
do Rio Piancó-Piranhas-Açu participou
dia 26 de novembro (terça-feira) de
uma reunião com os representantes da
ANA, DNOCS, AESA, Ministério Público e prefeitos das cidades de Santa
Inês e Conceição, ambas localizadas
na Paraíba. A reunião foi realizada na
Câmara Municipal de Santa Inês, por
volta das 10h, tendo como tema a situação dos reservatórios e o uso de
recursos hídricos dos açudes Santa
Inês e Condado. Após a apresentação dos participantes da reunião, Andréa Pimenta (ANA) mostrou um breve histórico das ações implementadas
pela ANA em parceria com o DNOCS e
AESA. Ela explica que a ANA realizou
um processo de cadastro dos usuários
de recursos hídricos na região, a fim
de utilizar os resultados como base
para futuras ações. Ao fim do proces-

so, foram cadastrados 32 irrigantes
em Santa Inês e 74 em Conceição. Os
valores são apenas estimativas, uma
vez que ainda existem irrigantes não
cadastrados.
Andréa relata ainda as constatações feitas em algumas visitas ao
longo do ano. No dia 02 de setembro
foi feita a medição de vazão efluente
do açude Santa Inês e estabelecimento da vazão de 130L/s. Já no dia 26 do
mesmo mês, foi constatada a violação
do cadeado de acesso ao registro. O
ato de vandalismo é uma das causas
de constantes denúncias à promotoria,
tornando-se também pauta da reunião.
A ANA afirma que, após essa ocorrência, a água começou a extravazar, sendo feito o ajuste 8 dias depois. Rodrigo
Flecha (ANA) acrescenta que a água
está chegando à região de Malhada de

Baraúna e isso pode ser resultado do
pulso de 8 dias no qual o volume de
água dobrou. “É necessário dar continuidade ao monitoramento da água
para saber se ela vai voltar ou não”,
complementou o Superintendente.
Dando continuidade à apresentação, Rubens Wanderley (ANA) mostrou a análise do armazenamento do
reservatório de Santa Inês. Ele afirma
que no dia 20 de novembro observouse uma diminuição no volume do reservatório, de 2,5m³ (início do mês)
para 2,15m³. Estima-se que, de acordo
com a demanda potencial de 300L/s,
em fevereiro de 2014 o açude poderá
atingir o seu volume morto, impossibilitando o uso da água. No entanto, se o
reservatório continuar com a atual liberação de 130L/s, a utilização da água
poderá se estender até maio de 2014.
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No caso de a liberação se tornar ain- uns usuários pedem a abertura da vada mais restrita, a sobrevida do açude zão, outros pedem o seu fechamento.
Isso se deve ao fato de que, ao abrir a
aumentará.
vazão, o reservatório libera mais água
Entre os principais problemas para os ribeirinhos da região mais baiidentificados na análise e nas de- xa, deixando àqueles que moram na
núncias recebidas pela ANA estão os região mais alta com menos água.
conflitos entre os ribeirinhos pelo uso
Durante a conversa, para evitar
da água. Além disso, quando a vazão
aumenta, a diminuição do volume é a depredação do registro, Sebastião
mais rápida e ocorre o alagamento Guimarães (DNOCS) afirmou que
das várzeas, prejudicando o plantio e está prevista a instalação de um porpastagem. Outros problemas identifi- tão reforçado e estrutura de alvenaria
cados e bastante debatidos na reunião fechada. Acrescentou ainda que as
foram: o arrombamento ou vandalismo leituras das cotas têm sido feitas pelo
do portão de acesso aos registros de
controle e alteração da vazão liberada,
equipamentos danificados, existência de barramentos e dificuldade de a
água fluir devido a trechos obstruídos
e/ou assoreados. Rodrigo Flecha e
Andréa Pimenta contam que percorreram de 10 a 14 km do açude, de um
total de 28 km de extensão.

DNOCS. Ficou estabelecido também
que o Departamento é o responsável
pela revitalização e coordenação da
Comissão Gestora do Açude Santa
Inês, a qual deve ser reestruturada
no prazo de 2 meses. O CBH PPA
já se comprometeu em participar
dessa Comissão que, apesar de ser
mais ativa em períodos de estiagem,
se reunirá de forma ininterrupta para
tratar de questões diversas do açude,
incluindo as ações de precaução.
Em se tratando dos barramentos erguidos no leito do rio, todos

Em seguida, o Presidente do
CBH PPA José Procópio de Lucena tomou a palavra e falou sobre a necessidade de se fazer uma força-tarefa
educativa, pois os agricultores não devem ser criminalizados, mas conscientizados, já que nunca receberam um Representantes do DNOCS, AESA, CBH, Ministério Público e autoridades
planejamento. Ele defende que muitas locais participam da renião.
vezes os agricultores não são comunicados do que não devem fazer. Todos
os presentes na reunião concordaram
que é preciso o estabelecimento de regras de irrigação para diminuir a vazão
do reservatório e prolongar a sua vida.
Com a definição das propostas, a ANA
e demais participantes prepararam-se
para apresentá-las aos irrigantes.
A reunião entre os gestores e
os ribeirinhos foi realizada às 14h30
no mesmo local. Dessa vez, além dos
participantes já citados, estiveram presentes o vereador Fagundes (Santa
Inês), Edna (secretária de Santa Inês)
e 12 irrigantes das regiões de Santa
Inês, Conceição e Baraúna.
Em meio ao debate, enquanto

Os representantes da ANA Andréa Pimenta e Rubens Wanderley durante
apresentação do relatório.
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torização.
Em acordo com os irrigantes,
o Procurador da República, João Raphael Lima, relata que cada um (irrigante e/ou agricultor) terá duas obrigações: limpar a parte do rio que está
utilizando e avisar ao MP quem não
está limpando. Ele também assumiu
o compromisso de apresentar o Termo
de Ajuste de Conduta (TAC) aos ribeirinhos. O Comitê ficou responsável por
divulgar as informações e as proposições às associações de irrigantes e
No que tange a limpeza e de- sindicatos de trabalhadores rurais da
sobstrução dos canais do rio, AESA região de Conceição e Santa Inês.
E DNOCS disponibilizarão técnicos
para percorrer o leito do rio e idenAs prefeituras também se comtificar pontos críticos, nos quais a prometeram a divulgar a nova regra de
água tenha dificuldade de fluir. As irrigação na comunidade, seja através
informações sobre esses pontos das rádios ou de outros meios acessíforma enviadas para as prefeituras, veis. Lindemberg, um dos irrigantes de
ANA e MP até dia 04/12 (quarta- Baraúna que participou ativamente da
feira). Após a identificação dos pon- reunião, acredita que essas ações datos, as prefeituras têm um prazo de rão resultado, mas pede esforço dos
15 dias para fazer a desobstrução. órgãos envolvidos para que o probleconcordaram que é inadmissível
essa interferência. As prefeituras
de Santa Inês, Conceição e o Ministério Público agirão em conjunto
para a retirada dos barramentos
que forem identificados e inibição
de construção de mais barramentos. As prefeituras devem agir para
remoção dos mesmos por meio do
trabalho manual ou com máquinas,
enquanto o MPF agirá em conjunto
com a polícia.

A ANA sugeriu que os usuários de Santa Inês e Conceição alternassem os dias em que é permitida a irrigação. A atividade deve ser
feita utilizando o sistema da Tarifa
Verde, com uso da água das 2h30
às 11h. Santa Inês poderá irrigar
nas segundas, quartas e sextas,
enquanto Conceição irrigará nas
terças, quintas e sábados. Deve-se
irrigar prioritariamente à noite, reduzindo a perda de água por evaporação. A ANA aconselha ainda
que não seja iniciada nenhuma modalidade de cultura enquanto perdurar a situação crítica. No caso de
irrigação por inundação, o método
precisa ser alterado imediatamente. Essas regras atingem todos os
irrigantes ao longo do rio e começarão a valer a partir do momento
em que a ANA enviar o Ofício. Este
último será endereçado a todos os
usuários, associações e prefeituras, esclarecendo a proibição de
im plantação de barramentos em
rios de domínio da União sem au-

ma seja rapidamente solucionado e a
água fique acessível a todos.
Por fim, a ANA afirmou que,
após 30 dias da implementação dessas ações, a Agência fará uma revisão
a fim de estudar a possibilidade de diminuir a vazão de 130L/s para 100L/s.
Mesmo depois da retirada dos barramentos para que a água chegue às
comunidades, as regras continuarão.
Assim, evitará não só a falta de água
como estimulará o uso racional dela.

Autoridades e irrigantes em debate sobre as propostas.

Santa Inês poderá irrigar nas
segundas, quartas e sextas,
enquanto Conceição irrigará
nas terças, quintas e sábados.
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Santa Inês e Conceição têm novas regras
de restrição de uso da água
Tendo em vista a situação crítica em que se encontra o reservatório
Santa Inês e o risco de falta de água
para uso doméstico e irrigação dos ribeirinhos, as novas regras de restrição
de uso da água para irrigação começaram a valer neste mês de dezembro.
Durante reunião realizada dia 26
de novembro, representantes dos órgãos gestores (ANA, AESA, DNOCS,
Comitê da Bacia Hidrográfica, Prefeituras de Santa Inês e de Conceição),
o Promotor de Justiça de Conceição,
Procurador Federal e irrigantes discutiram sobre a situação do reservatório,
que atualmente possui cerca de 8% de
sua capacidade de armazenamento.
Buscando amenizar o problema da falta de água, foram definidas regras de
restrição de uso para irrigação, válidas

a partir de 02/12/2013.
No município de Santa Inês é
permitida a captação de água para irrigação segunda, quarta e sexta-feira,
das 02h30 às 11h. Já em Conceição,
a irrigação é permitida na terça, quinta
e sábado, também das 02h30 às 11h.
Não é autorizada de forma alguma a
captação de água aos domingos.

regras de restrição de uso da água
para irrigação, quanto a implantação
de barramentos sem autorização da
ANA são passíveis de aplicação de
penalidades, incluindo multa, embargo (lacre de bombas) e apreensão de
equipamentos, de acordo com a Lei
n° 9433/1997 e Resolução ANA n°
662/2010.

Cabe destacar ainda que a
construção de barramentos em rio de
domínio federal só pode ocorrer com
autorização da Agência Nacional de
Águas e sua construção sem o consentimento desta Agência constitui
infração grave, a ser punida com base
na legislação.
Tanto o descumprimento das

Diretoria Colegiada do Comitê se reúne
para discutir ações
Aconteceu na sexta-feira, 6 de
dezembro, às 9h, a 22ª Reunião da Diretoria Colegiada do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Piancó-PiranhasAçu. Compareceram à reunião o presidente e a 2ª secretária da diretoria
anterior, o atual presidente, José Procópio de Lucena, o atual secretário,
Chico Lopes, acompanhado de uma
representante da AESA e membros do
Centro de Apoio ao Comitê.

mobilizá-los para uma reunião no dia
04 de dezembro. Já no segundo dia,
o Coordenador entrou em contato com
o Ministério Público e as rádios locais
de Conceição/PB, convidando autoridades e toda a comunidade para participarem da posterior reunião.

deve-se manter o trabalho para evitar a reincidência do problema”, enfatizou Porfírio. Todos os presentes
concordaram com a ideia.

Outra questão debatida durante a reunião, foi a recente criação
de uma pista de motocross no Rio
Na ocasião, foi anunciada a Seridó, nas proximidades da Ilha de
revitalização da Comissão Gestora Santana, em Caicó. O Presidente do
do açude Santa Inês e mostrado aos Comitê afirmou que, em reunião com
irrigantes o calendário de irrigação a SEMARH no início deste mês, a
Ao iniciar a discussão, Procó- enviado pela ANA, deixando todos Secretária questionou-o sobre a sipio ressaltou que a reunião em San- cientes da regra de restrição de uso tuação do rio, alegando ter recebido
ta Inês (26/11) foi bastante produtiva, da água, a fim de manter o nível do várias denúncias sobre o caso. Aperesultando, entre outras deliberações, açude. O ex-presidente, Porfírio Car- sar de o Rio Seridó estar seco, a obra
numa visita técnica feita pelo coorde- taxo, acrescentou que sugeriu a Rodri- agride a sua estrutura física, obstruinnador do Centro de Apoio ao Comitê go Flecha (ANA) a montagem de uma do-o e prejudicando o recebimento
a todos os irrigantes e autoridades base da Agência em São Bento, para de água durante um futuro período de
da região, no período de 02 a 04 de que esteja mais próxima para fiscalizar cheia. Procópio ressaltou ainda que
dezembro. Emídio Gonçalves des- a situação do açude e exigir dos seus o Rio Seridó é de domínio da União,
tacou que visitou todos os irrigantes, usuários o cumprimento contínuo das fazendo-se necessária uma análise e
juntamente com o DNOCS, a fim de regras. “Após as chuvas de inverno, posicionamento da Agência Nacional
5
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de Águas sobre o problema.
Além dos problemas relacionados à Bacia do Rio Piancó-PiranhasAçu, os participantes da reunião também trataram sobre assuntos internos,
estabelecendo possíveis ações para
os problemas.

Membros do Centro de Apoio, da antiga e nova diretoria discutem ações
do Comitê.

Agência Nacional de Águas visita ADESE e Centro de
Apoio ao CBH PPA para avaliação
No dia 14 de novembro, a ADESE recebeu representantes da Agência Nacional de Águas para mais uma
avaliação geral do desempenho da
instituição e do Centro de Apoio ao
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Piancó-Piranhas-Açu. O Superintendente de Apoio à Gestão de Recursos
Hídricos, Luiz Corrêa Noronha, juntamente com os Especialistas em Recursos Hídricos Eduardo de Oliveira e
José Carlos Queiroz debateram sobre
questões como as parcerias do CBH e

da ADESE, avanços obtidos até então outros órgãos, convênios e planos de
e a arrecadação de recursos.
desenvolvimento sustentável implementados pela ADESE e pelo CBH
Compareceram à reunião os PPA.
representantes da então diretoria do
CBH PPA, José Procópio Lucena e
Durante cerca de 3 horas, os
Maria Geny Formiga de Farias, além participantes deixaram claras as suas
da Diretoria Executiva, Financeira e opiniões e planos de atuação para o
funcionários da ADESE e do Centro constante progresso da Agência de
de Apoio ao CBH. Em meio a conver- Desenvolvimento Sustentável do Sesa, a ANA tratou sobre a estrutura or- ridó ao lado do Comitê. O objetivo é
ganizacional, comunicação, finanças, continuar em parceria com a ANA,
projetos, parcerias com o Governo ou contribuindo para o constante progresso da região.

Os representantes
da ANA debateram
sobre a paceria
com o Comitê e a
ADESE, os avanços
obtidos e a arrecadação de recursos.
Membros do Centro de Apoio ao CBH PPA, ANA e ADESE juntos em
reunião.
6
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Comitê promove
Curso de Capacitação para
Métodos e Técnicas de Irrigação

Irrigantes participam do Curso de Capacitação.

Durante os dias 11 e 12 de novembro, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu, em
parceria com a Emater/PB, promoveu
um curso de capacitação para Métodos e Técnicas de Irrigação, realizado
na sede da Associação da Comunidade Flores, no município de Pombal/PB.
O evento contou com a participação de 36 pessoas das Comunidades Flores, Riacho Escuro e São José
dos Alves. Além desses, estiveram
presentes representantes da igreja católica, Emater Local e Emater Regional da Paraíba. O curso foi ministrado
pelo instrutor José Félix, da Emater local de Pombal, com o apoio do médico
veterinário Ednaldo Batista.
Com exceção dos ministrantes
e dos membros do CBH, a maioria dos
presentes eram irrigantes voltados
para a agricultura familiar, os quais
receberam todas as instruções necessárias para o processo de irrigação de
suas propriedades.

Instrutor ensina as técnicas de irrigação.

Comitê oferece
cursos de capacitação na Paraíba e
no Rio Grande
do Norte

O Comitê mobilizou em novembro uma programação de três cursos
realizados na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Os cursos possuem como
público-alvo os irrigantes e a popula-

ção ao longo do trecho do rio.
Foram oferecidos os cursos de
“Métodos e Técnicas de Irrigação” e
“O Papel do Comitê e suas Competências”, realizados entre os dias 07 e 29
de novembro.

região na qual o curso foi realizado. Já
o curso “O Papel do Comitê e suas
Competências” apresentou dados referentes à bacia Piancó-Piranhas-Açu
e a importância de um Comitê de bacia
para discutir a gestão descentralizada
da água.

O curso “Métodos e Técnicas
de Irrigação” capacitou os participantes em dois dias com aulas teóricas
e apresentações, especificamente,
aplicadas à realidade da irrigação da
7
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Comitê fecha 2013 com três cursos realizados.
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu cumpriu, neste mês de dezembro, a sua
meta de cursos para o ano de 2013.
Através do termo de parceria com a
Agência Nacional de Águas, a meta
anual equivale a três cursos, todos
promovidos pelo Comitê. Sendo assim, foram oferecidos: curso de capacitação para “Métodos e Técnicas
de Irrigação”, realizado em Pombal
(PB) e “O papel do Comitê e suas
competências”, realizado nas cidades de Assu (RN) e Pombal (PB),

durante quatro dias, sendo dois em
cada município. Os cursos aconteceram nos meses de novembro e dezembro, respectivamente, com carga horária equivalente a 12 horas.

cias” foi aberto a todos os membros
do Comitê recentemente eleitos,
bem como os demais interessados
em conhecer a dinâmica do CBH
PPA. Estiveram presentes 74 pessoas em Assu e 35 em Pombal, totalizando 109 participantes.

A capacitação para “Métodos
e Técnicas de Irrigação” teve como
Desta forma, o Comitê finaliza
público-alvo irrigantes voltados para
a agricultura familiar, contando tam- 2013 com sua meta cumprida e prebém com a participação de repre- parado para as próximas atividades
sentantes de entidades regionais a serem realizadas em 2014.
relacionadas. Já o curso sobre “O
papel do Comitê e suas competên-

74 pessoas estiveram presentes no curso realizado em
Assu.

Marcelo Leal explica dinâmica do Comitê aos participantes do curso em Pombal.
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ANA realiza reunião em Caicó com irrigantes e psicultores
do Itans para discutir situação do açude
Em reunião realizada no dia
05 de novembro, em Caicó, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Piancó-Piranhas-Açu (CBH PPA),
juntamente com a ANA, discutiram
com agricultores e piscicultores que
captam água no açude Itans, a atual
situação do reservatório.

Com base nessas informações, foram apresentados aos irrigantes e piscicultores (tanto os do
perímetro irrigado quanto do entorno
do açude) a vazão e o tempo de saída da água para uso da irrigação. Os
irrigantes do perímetro consomem
80 L/s, e os irrigantes do entorno do
Devido à diminuição do nível açude 140 L/s.
de água no reservatório, dois esForam duas horas de discuspecialistas da Agência Nacional de
Águas (ANA) apresentaram um ba- são feitas pelos especialistas em
lanço atual de como se encontra o Recursos Hídricos da ANA, Marcos
Itans. O foco foi chegar a um con- Airton de S. Freitas e Wesley Gasenso sobre a diminuição da vazão brieli de Souza, que ouviram reprede água em L/s (litros por segundo), sentantes de associações, órgãos
estabelecer horários para irrigação estaduais e irrigantes, opinando e
e determinar os dias da semana falando a respeito do uso da água
no açude. Foi apresentada uma tapara uso.
bela pela ANA, na qual existia uma
Os especialistas discorreram proposta para o uso da água, sendo
sobre o sistema de abastecimento esta alterada pelos presentes ao fim
de água de Caicó e disseram que, da reunião.
até meados de 2012, o açude Itans
Em consenso, ficou definido
destinava-se ao abastecimento das
zonas sul, leste e oeste de Caicó. que, para os usuários do perímetro
Entretanto, em razão da determina- do DNOCS, devido às questões opeção da ANA em 2012, o açude Itans racionais nos canais, será liberado
destina-se ao abastecimento de água toda segunda e terça-feira, das
água para as três zonas da cidade 06h às 09h, ou seja, com um teme ao consumo humano de comuni- po de vazão de 3h. Nas quintas e
dades rurais de Caicó e São João do sextas-feiras, a irrigação se dará no
Sabugi, por meio da distribuição de mesmo horário, também com o tempo de vazão de 3h. No total, serão
água potável em carros-pipa.

12h de vazão de água por semana.
Isso permitirá que cada usuário do
perímetro disponha de água durante dois dias por semana,. Para os
usuários do entorno do reservatório,
será permitido a irrigação às terças e
quintas-feiras, das 07h às 09h.
Além disso, a ANA apresentou algumas restrições ao uso de água para
irrigação e aquicultura, sendo permitida a irrigação apenas duas vezes
por semana. Não é permitido irrigar
em horário de sol intenso, das 11h
às 17h, devido à grande perda por
evaporação, bem como não se deve
iniciar nenhuma cultura enquanto
perdurar a situação crítica.
A reunião foi realizada no auditório do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Caicó
e contou com a presença de representantes do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu,
DNOCS, ANA, CAERN, SEMARH/
RN, EMATER/RN, CODEPEME,
FAERN, IGARN, Associação da Comunidade da Barra da Espingarda,
Associação da Comunidade Ourives, STTR de Caicó/RN, Colônia de
Pescadores Z-19, Associações de
Criadores de Peixe de Água Doce
do Seridó, Perímetro Irrigado do
Itans, Comunidade Nova Olinda I e
II e Açudinho.

CTPI realiza reunião e elege novos coordenador e relator
Aconteceu neste mês de dezembro, na cidade de Patos (PB), a
16ª reunião da Câmara Técnica de
Planejamento Institucional - CTPI, realizada das 09h às 18h, no auditório do
SEBRAE. O encontro teve como pauta a aprovação da ata da 15ª reunião,
eleição do Coordenador e Relator da
CTPI, discussão e encaminhamento
dos pareceres elaborados pela mes-

neles depositada. O segundo dia da
reunião foi encerrado com a apresentação dos resultados do prognóstico.
Os senhores Nelson Césio e Os detalhes da discussão sobre os
Hermano Rolim foram candidatos aos pareceres e demais informes relaciocargos de coordenador e relator da nados à CTPI estão disponíveis em
CTPI, respectivamente, sendo aprova- Ata publicada no site do CBH PPA, na
dos por unanimidade. Após eleitos, o página “Documentos”.
Coordenador e Relator agradeceram a
todos pela indicação e pela confiança
ma e apresentação dos resultados do
prognóstico.
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N.º 15

Calendário de Irrigação

Indicação dos dias em que é permitida a irrigação para cada localidade (horário da
tarifa verde).

Mensagem aos membros do Comitê
Estamos chegando ao final de
um ano, e consequentemente, ao início de um novo ano. Tempo de refletir
sobre nossas ações e atitudes. Tempo
também de pensar o que fazer no novo
ano. Vamos pra frente e que tudo possa terminar bem, e assim, começarmos com sabedoria nossa caminhada
de Comitê rumo a um Semiárido Potiguar e Paraibano cada vez mais rico
em vidas e cheio de oportunidades.
Comemorando os avanços e
conquistas de 2013 e sem mascarar a
realidade dos desafios que o CBH PPA
tem pela frente em 2014 e o longo ca-

minho na perspectiva da boa e democrática gestão das águas, reiteramos o
compromisso para a construção de um
Comitê forte, dialógico, participativo e
com atividades sistemáticas na base,
junto aos usuários e suas organizações representativas, coluna e baluarte da caminhada do Comitê.
Os desafios a serem enfrentados dia-a-dia pelo Comitê são obra
dos seus 40 membros, diretoria colegiada e do centro de apoio, num esforço extra e conjunto, sem personalismo
e com coragem, determinação e muita articulação, cooperação e parceria

com os órgãos gestores estaduais e
federal, como também, com os órgãos
operadores do sistema, ADESE e movimentos sociais.
Boas festas! Um ano novo de
saúde, de justiça e inverno para alegrar a natureza e os povos do semiárido Potiguar e Paraibano.

Saudações,
José Procópio de Lucena.
Presidente do CBH PPA
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