
}$» \ 2 MM m 

ional Jornal de Brasília 

Sarney autoriza construção 
da barragem no Jaguaribe 

A construção da barragem do 
"Castanhão", no rio Jaguaribe, no 
Ceará, foi autorizada ontem pelo 
presidente José Sarney, durante 
audiência com o ministro da Ir
rigação, Vicente Fialho, e quatrc 
deputados da bancada cearense na 
Constituinte. A obra, que contará 
com recursos no orçamento da 
União do próximo ano, possibi
litará de inicio, a.irrigação de 50 
mil hectares na chapada do Apodi, 
evitar as grandes cheias do rio 
Jaguaribe e assegurar, futuramen
te, o abastecimento de água para 
Fortaleza. 

A barragem do "Castanhão", 
uma das grandes aspirações dos 
habitantes da região ao Jaguaribe, 
contará com o apoio parlamentar e 
politico da bancada cearense na 
Câmara e no Senado, c'e acordo 
com documento entregue ao 
presidente da República pelos 
deputados Raimundo Bezerra 
(PMDB), Lúcio Alcântara (J>FL), 
Aécio de Borba (PDS) e Moema 
SãoThiago(PDT). 

Financiamento 

Ao autorizar o ministro Vicente 
Fialho a levar avante o projeto do 
"Castanhão", o presidente José 
Sarney atendeu ao apelo dos 
parlamentares para que se dê pros
seguimento às negociações visando 
a obtenção de um empréstimo de 
US$ 230. milhões, com a União 

Soviética, destinado à construção 
da barragem. O presidente da 
República recomendou ainda, ao 
ministro da Irrigação atenção es
pecial para o problema das famílias 
que serão transferidas da área a ser 
inundada pelo lago. Sarney quer 
que o ministro oriente a sua açâo 
no sentido de tudo fazer em comum 
acordo com a comunidade local. 
"Não podemos permitir que nin
guém seja violentado nas suas 
tradições e no seu modo de vida", 
afirmou Sarney. 

Durante a audiência com o 
ministro Vicente Fialho e osípar-
lamentares cearenses, o presiden
te da República disse que os custos 
da obra atingem os maiores valores 
destinados ao Nordeste, e espe
cialmente para o Ceará. Ele afir
mou ter consciência de que se trata 
de um empreendimento que trans
cende ao seu Governo e que só será 
concluido em outra administração, 
tal o seu gigantismo. 

Começo 

Ao sair da audiência com o 
presidente da República, o minis
tro Vicente Fialho assegurou que 
mandará iniciar imediatamente os 
investimentos na área do "Cas
tanhão"', cadastrando os mora
dores da região e preparando o 
remanejamento da população 
ribeirinha do rio Jaguaribe. "Tudo 
será feito sem traumatismos e de 

pleno acordo com a comunidade", 
garantiu o ministro. 

Segundo Vicente Fialho, o 
apoio das lideranças politicas, es
pecialmente da representação 
parlamentar no Congresso, é peca 
fundamental para a decisão do 
Governo em realizar a obra. "Não 
poderíamos impor a barragem, 
mesmo com a visão do que ela 
representa, sem a receptividade 
das representações do povo da 
região", afirmou o ministro, lem
brando que já existe uma moção da 
Assembleia Legislativa do Ceará 
de apoio à construção do "Cas
tanhão". 

A obra 

O "Castanhão" permitirá a 
irrigação de cerca de 200 mil hec
tares, dos quais 50 mil tão logo 
fique pronta a barragem. O lago 
acumulará sete bilhões de metros 
cúbicos de água, três vezes mais 
que a represa de Orós, além de 
auxiliar na contenção das enchen
tes do rio Jaguaribe, permitir ainda 
a regularização de cursos d'água no 
Ceará e Rio Grande do Norte. 
Futuramente, suas águas irão 
reforçar o abastecimento de For
taleza.. A barragem representa 
também peça importante para a 
transposição dos excessos de água 
do rio São Francisco, durante as 
cheias, para utilização em irrigação 
no Ceará, Rio Grande do Norte e 
Paraiba. 


