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Como este Blog mostrou recentemente, o Lago de Sobradinho, no norte da Bahia,
deveria atingir o nível de 10% de seu volume total de armazenamento no começo de
janeiro. E foi isso que aconteceu: Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico
(ONS), o volume d’água no reservatório já chega a 11%.

Conforme a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), a vazão diária é de 600
metros cúbicos de água por segundo (m³/s) a 650m³/s. As previsões apontam que o nível
do lago deve continuar aumentando, visto que as chuvas se intensificaram na região de
Minais Gerais e na Bahia

Programa Mais Água amplia ações em Caiçarinha da
Penha
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Uma das ações mais exitosas já
desenvolvidas pela Prefeitura de Serra Talhada é o programa Mais Água. Uma iniciativa
que tem mudado a realidade de vida de muita gente na zona rural do município. Para
reforçar o programa, o Governo Municipal firmou uma nova parceria com o DNOCS,
que viabilizou a cedência de uma máquina perfuratriz que vai atender a região de
Caiçarinha da Penha, área produtiva e propícia para o desenvolvimento de projetos de
irrigação.
Desde que foi lançado, o Programa Mais água alcançou todas as regiões do município,
perfurando poços e implantado sistemas de abastecimento que têm amenizado os efeitos
da longa estiagem que assola a região. Além das parcerias firmadas, a Prefeitura
adquiriu em 2015 uma máquina perfuratriz própria, possibilitando a ampliação do
programa em todo o território.
Nessa nova fase, o Mais Água vai focar nas áreas com maior capacidade produtiva,
fomentando a geração de emprego e renda para centenas de famílias que tiram o
sustento do trabalho no campo. A parceria inclui também as Associações Comunitárias,
que já estão se articulando com instituições públicas de crédito com o objetivo de
assegurar financiamento para a implantação dos núcleos irrigados.

“Vamos trabalhar para ampliar o cinturão verde na região de Caiçarinha da Penha,
garantindo água para que as famílias residentes lá possam desenvolver diversas culturas
agrícolas a partir de sistemas de irrigação. Não temos dúvidas que vamos dar um grande
passo com a ampliação do Programa Mais Água, beneficiando, verdadeiramente, as
pessoas que levam os alimentos as nossas mesas e que dependem da agricultura para
garantir renda e o sustento da família”, enfatizou o Prefeito Luciano Duque
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