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^ José Sarney inaugura 
amanhã açucte no Ceará 

O presidente José Sarney, 
acompanhado do ministro da Irri
gação Vicente Fialho, inaugura 
amanhã o açude Prazeres localiza
do na cidade de Barro (CE), que é 
mais uma obra destinada ao abas
tecimento de água, implantação de 
projetos de irrigação e desenvolvi
mento da piscultura. 

O açude prazeres tem capacida
de de acumulação de 32.5 milhões 
de metros cúbicos de água. O bar-
ramento foi feito no Riacho das 
Cuncas que faz parte da Bacia Ja-
guaribe/Salgado. Vai beneficiar 
uma população de 1300 pessoas, 
gerando 609 empregos entre dire
tos e indiretos que irão se utilizar 
de suas águas para o desenvolvi
mento da agropecuária na região. 

Irrigação 

O plano de aproveitamento glo
bal de recursos de água e solo à ju
sante do açude prevê a irrigação de 
240 hectares pelo sistema de asper-
são convencional, atendendo a 159 
colonos onde irão cultivar milho, 
feijão e algodão. Será beneficiada 
uma população de 795 pessoas com 
a geração de 369 empregos diretos 
e indiretos. Já se encontra quase 
concluído pela Secretaria de Recur
sos Hídricos do Estado do Ceará, o 
primeiro projeto de irrigação para 
atender a uma área de 31 hectares 
que será irrigada pelo sistema de 
"kits" com capacidade para ate 
três hectares cada. 

O açude, o projeto global de de
senvolvimento (240 Ha) e o projeto 
de Irrigaçfp (34 Ha), foram feitos 

com recursos do Ministério da Irri
gação, cujas obras foram concluí
das pelo primeiro grupamento de 
engenharia e construção do Minis
tério do Exército e com a colabora
ção da VBA Consultores. 

Plano 

O secretário de recursos hídri
cos do Estado do Ceará, José Libe-
rato, entregou ontem, em Brasília, 
ao ministro da Irrigação, Vicente 
Fialho, o plano estadual de irriga
ção do Ceará. 

O plano foi elaborado pelos téc
nicos da S. R. H., com apoio do Pro
grama de Irrigação do Nordeste 
(Proine), após levantamento das 
potencialidades de água, solos ap
tos à irrigação e energia elétrica. 

Segundo José Liberato, o Esta
do do Ceará conta atualmente com 
27 mil hectares irrigados e o plano 
prevê a possibilidade de implanta
ção de mais cem mil hectares com 
as disponibilidades atuais. Caso se 
concretize o aumento dos recursos 
hídricos no Estado, como a transpo
sição dos excedentes de água do 
Rio São Francisco a área poderá 
chegar a 160 mil hectares irriga
dos. É um plano para ser implanta
do a longo prazo e somente no go
verno Tasso Jereissati serão im
plantados trinta mil hectares, 
além dos 27 mil já implantados. 

Para o ministro Fialho, a elabo
ração do Plano Estadual de Irriga
ção do Ceará é um instrumento de 
fundamental importância para o 
desenvolvimento da agricultura ir
rigada no Espado. 
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