
Brasília-DF, 05 de junho de 2012

Em relação ao artigo “Políticos usam dinheiro da Codevasf para calçar bairros e avenidas  
e  não  irrigam nada  no  Parnaíba”,  a  Companhia  informa  que  inexiste  proposta  e  ou 
convênio celebrado entre a Codevasf e o município de Teresina (PI) para alargamento da 
avenida que liga o Poti Velho ao bairro de Santa Maria da Codipi, utilizando recursos de 
Emenda  e/ou  do  Executivo.  Entretanto,  ao  longo  dos  10  anos  de  existência  da  7ª 
Superintendência Regional da Codevasf (com sede em Teresina), a empresa promoveu o 
desenvolvimento  na  bacia  do  Parnaíba,  gerando  emprego  e  renda,  a  exemplos  das 
ações:

1. Fornecimento  de  7  milhões  de  mudas  de  caju  anão  precoce,  assistindo 
tecnicamente a implantação de 40.000 ha da cajucultura;

2. Implantação  de  10  projetos  pilotos  de  irrigação  com área  total  150  ha  em 10 
municípios, para treinamento e demonstração de resultados à pratica da agricultura 
irrigada,  além  do  fornecimento  de  663  kits  de  irrigação  e  em  procedimento 
licitatório para implantação do Projeto de Irrigação de Marrecas com 1.000 ha para 
a fruticultura;

3. Fornecimento  e  implantação  de  1.000  tanques-rede  com  ração,  alevinos  e 
assistência técnica para os piscicultores na principais grandes barragens do vale;

4. Construção  de  02  centros  de  entreposto  de  mel  em  Picos  e  Campo  Maior, 
construção de 32 casas de mel em vários municípios, além de fornecimento de 
mais de 03 mil colmeias para desenvolvimento da cadeia do mel;

5. Construção  de  35  UTT’s  (Unidade  de  Transferência  de  Tecnologia)  em 
ovinocaprinocultura;

6. Fornecimento  de  mais  de  30  patrulhas  agrícolas  mecanizadas  (tratores  e 
equipamentos);

7. Estimulou  a  implantação  do  Programa  Florestal,  atraindo  a  empresa  âncora 
Suzano, tendo hoje um potencial de 100.000 hectares com eucalipto para celulose;

8. Em parceria com o Estado, pavimentou aproximadamente 1.000km de estradas 
estaduais, além da construção de pontes e grandes barragens;

9. Em  parceria  com  Secretaria  do  Meio  Ambiente  e  Recursos  Hídricos,   está 
executando a demarcação dos parques da nascentes do rio, a contenção de 131 
dunas e o monitoramento qualitativo e quantitativo dos reservatórios hídricos do 
Parnaíba;

10.Em convênios com a Fundação Agente da Universidade Federal do Piauí, estão 
sendo recuperadas as grandes voçorocas de Gilbuéis e Santa Filomena no Piauí;

11. Está implantando esgotamento sanitário em 20 municípios nos Estados do Piauí e 
Maranhão;

12.Está  em  implantação  o  Programa  Água  para  Todos,  com  execução  de  3.572 
cisternas no estado do Piauí e 4.302 no Maranhão. Além disso, estão em fase de 
conclusão  136  pequenas  barragens  de  acumulação  para  reserva  hídrica  para 
estimular a agricultura familiar, favorecendo a produção animal e perenização de 
rios e riachos intermitentes. 



Ressaltamos que a Codevasf, como um órgão federativo, tem o papel de ser um executor 
direto ou indireto da boa aplicação dos programas de governo e, também, das emendas 
parlamentares que normalmente têm suas ações e municípios priorizados.

Mais informações: www.codevasf.gov.br
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