
Brasília, DF – 11.01.12

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em referência à nota publicada nesta quarta-feira (11), intitulada  “Dirigente da Codevasf é o 'faz  
tudo' de Bezerra”, e a título de informação, seguem dados profissionais do Sr. Guilherme Almeida Gonçalves de 
Oliveira, recentemente nomeado  para exercer o cargo de presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales 
do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), conforme Decreto assinado pela presidente Dilma Rousseff e  publicado no 
Diário Oficial da União desta terça-feira (10/01). 

Guilherme  Almeida  Gonçalves  de  Oliveira  nasceu  em  Recife,  Pernambuco.  É  formado  em  Engenharia 
Agronômica pela  Universidade Federal  Rural  de Pernambuco.  Possui  especialização em Desenvolvimento Rural 
Integrado (Settlement Study Center, Israel e Utah State University, USA). 

Foi  contratado  pela  Codevasf  em  1978,  como  Técnico  em  Desenvolvimento  Regional,  na  função  de 
engenheiro  agrônomo.  Já foi  chefe de projetos de irrigação  no baixo São Francisco nos estados de Alagoas e 
Sergipe. Em seguida, foi superintendente regional da 5ª/SR, em Penedo - AL, cargo que ocupou até ser chamado a 
assumir a Secretaria de Recursos Hídricos e Irrigação do Estado de Alagoas no ano de 1995.   

Entre 1995 - 2003, Guilherme exerceu a função de diretor da Área de Produção da Codevasf, conduzindo 
atividades de operação, manutenção e produção dos projetos públicos de irrigação no Vale do São Francisco. Em 
2003, exerceu a função de Secretário-Executivo da Diretoria de Irrigação e Infra-Estrutura, em Brasília. 

Em 2008, assumiu a Superintendência Regional da Codevasf em Teresina (PI), atuando no gerenciamento 
das ações de desenvolvimento regional para os Estados do Piauí, Maranhão e Ceará. 

Desde  2011,  Guilherme  Almeida  ocupa  interinamente  a  diretoria  da  Área  de  Revitalização  das  Bacias 
Hidrográficas da Codevasf, em Brasília. Em 2012, o diretor foi nomeado para também exercer interinamente o cargo 
de presidente da Codevasf. 

Cabe ressaltar que na história da Codevasf trata-se do primeiro empregado de carreira que assume o mais 
alto cargo hierárquico da empresa, tendo assumido diversos cargos/funções nesta Companhia, conforme relatado 
acima, fato esse que é motivo de orgulho para todos os demais funcionários. 
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