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DIJ: projetos e ações neste ano

Para 2009 as expectativas
são ainda maiores
Indústria Hemmer
firma parceria
com produtores
do Jaíba

III Jaíba Show superou expectativas e já é
um marco no calendário de eventos do DIJ
O III Jaíba Show realizado neste ano teve como objetivo
possibilitar o desenvolvimento sustentável do agronegócio do
Norte de Minas.
Foi montado em Mocambinho um auditório com moderna
estrutura que possibilitou conforto aos palestrantes e pessoas
presentes.
Houve exposição entre agricultores familiares, artesãos e
empresários, o que possibilitou a divulgação dos produtos gerando uma interação maior entre os participantes.

Saiba mais na pág. 03

Gerente executivo
do DIJ visita o Equador
e regiões do Brasil

Petrovasf
vai expandir
produção
de mamona

Veja mais na pág. 04
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Editorial
O DIJ - Distrito de
Irrigação de Jaíba, sob a gerência executiva de
Bernardino Gervásio Araújo, diRaimundo
Deusdará Filho
vulga através do
Diretor da área de Gestão
de Empreendimentos de
Irrigação da Codevasf
DIJ Notícias
pesquisas, níveis de produtividade e investimentos do Perímetro
Irrigado de Jaíba, a fim de promover ainda mais o seu crescimento
sociocultural e econômico.
A administração do DIJ dedica
esta edição a Raimundo Deusdará Filho, diretor da área de Gestão de Empreendimentos de Irrigação da Codevasf, por sua dedicação ao Perímetro Irrigado, e
por não medir esforços para participar dos eventos realizados
pelo DIJ, como o Jaíba Show deste ano, que contou com sua significativa presença.
Mais um ano se finda, e podemos constatar que nossas ações
conjuntas possibilitaram a difusão de tecnologias e o melhor
aproveitamento das técnicas de
trabalho.
O DIJ contribuiu administrando,
operando e mantendo o Perímetro
Irrigado de Jaíba - Etapa I, com dedicação e compromisso com seus
funcionários, colaboradores, empresários, parceiros e produtores
familiares, e vem por meio deste
desejar a todos um próspero ano
novo de muita paz, saúde e bons
negócios, e que neste final de ano
a bênção do senhor Jesus Cristo
possa repousar sobre o lar de todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para o sucesso e
desenvolvimento do Perímetro Irrigado de Jaíba.
No ano que se aproxima o DIJ
realizará novas ações que
agregarão ainda mais valor aos
nossos projetos, para assim
atender aos anseios de produtores, parceiros e amigos.
e-mail: distrito@projetojaiba.com.br

Modernização
da Estação de
Bombeamento 1

Perímetro Irrrigado de Jaíba
se moderniza para superar desafios

A

CODEVASF - Companhia de
Desenvolvimento dos Vales
do São Francisco e Parnaíba realizou neste ano, audiência pública para a implantação da Automação do Perímetro Irrigado de Jaíba
com o objetivo de modernizar toda a
infra-estrutura de controle do parque
de irrigação dentro do Perímetro - Etapas I e II - com investimentos no valor
de R$ 10.800.000,00 (dez milhões e
oitocentos mil reais). As obras foram
iniciadas neste ano com previsão de
término em 2009.
As perspectivas de um bom investimento têm atraído o interesse de vários
empresários. A audiência pública das
empresas foi apenas a primeira etapa do
processo licitatório, que pretende ser um
marco na implantação deste tipo de Projeto. A proposta é ampliar a produtividade, qualidade e segurança das vias de
irrigação do Perímetro Irrigado de Jaíba.

Notícias

Segundo o Técnico da AD/GIM,
Júlio César Vaz de Mello Carvalho, a
proposta de automação do Jaíba é um
claro indicativo de que CODEVASF tem
a visão focada na aceleração do desenvolvimento regional através da modernização: “Seria impossível manter uma
área de 100.000 hectares irrigada somente com processos de operação manuais. Não se alcança competitividade
e nem é possível atrair investidores e
investimentos assim” - ressalta.
O DIJ - Distrito de Irrigação de Jaíba,
como responsável pela operação e
manutenção do Sistema Principal da
Etapa I, espera alcançar com a implantação deste Projeto maior confiabilidade na obtenção dos dados operacionais, informação em tempo real do estado do sistema, criação de um banco de
dados com registros históricos, possibilidade de padronização dos procedimentos operacionais, agilidade nas

INFORMATIVO DO
DISTRITO DE IRRIGAÇÃO
DE JAÍBA

tomadas de decisões, melhoria na
distribuição de água devido ao controle da reservação e diminuição de perdas operacionais.
Neste processo, um sistema de informação por atuadores e sensoramento remoto irá monitorar e atuar em toda
a rede de irrigação permitindo confiabilidade e aproveitamento máximo dos
recursos. Alem disto, câmeras de última
geração permitirão, remotamente, a
supervisão de todo o Projeto Jaíba.
Através de telas em 3D dinâmicas
instaladas numa central dentro do Perímetro, com equipamentos dos mais
modernos atualmente, técnicos irão
controlar comportas, motobombas,
estações de recalque e todo o trânsito
dentro do Perímetro Irrigado. Além disto, todas as imagens e uma simulação
em tempo real da Central de Controle e
Operação estarão disponíveis na rede
da CODEVASF e do DIJ.

DIJ Notícias: Rua “B”, nº 100 - Mocambinho - Jaíba/MG
Cep 39508-000 - Telefax: 38 3833-4140
www.projetojaiba.com.br - distrito@projetojaiba.com.br

Bernardino Gervásio Araújo. PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
César Augusto Bellini. PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL: Pedro Magalhães Torres. JORNALISTA
RESPONSÁVEL: Elen de Sá - MG 09942 JP. elendesa@yahoo.com.br DIAGRAMAÇÃO: Cléber Caldeira - 91122531. IMPRESSÃO: Gráfica Giordani - 3222-5534 TIRAGEM: 1.000 exemplares. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

GERENTE EXECUTIVO:

NOSSOS PARCEIROS

03

Notícias

DEZEMBRO DE 2008

Indústria Hemmer firma
parceria com produtores do
Perímetro Irrigado de Jaíba

Plantio de mamona no lote do produtor
Avelino Nogueira

A

Cia. Hemmer, Indústria e Comércio de Alimentos
em Conserva reuniu-se na manhã do dia 12 de
dezembro, com produtores, presidentes de
associações e cooperativas, na sala de reuniões
do Hotel da Codevasf, em Mocambinho, Jaíba-MG. Cerca de
50 pessoas estiveram presentes.
O objetivo da reunião foi firmar parceria com cerca de
25 produtores, inicialmente, para o plantio de pepino de
conserva, o pepino pequeno, que mede de 5 a 7 cm.
A abertura da reunião foi dada por Bernardino Gervásio
Araújo, gerente executivo do DIJ - Distrito de Irrigação de
Jaíba. Jorge Luiz Blosfeld, gerente industrial da Cia.
Hemmer e coordenador geral da JM Indústria de
Conservas, que veio especialmente de Blumenau, deu
seqüência à reunião.
Foi passado um filme sobre a Cia. Hemmer Indústria e
Comércio e seus diversos produtos. A Hemmer está presente
no mercado brasileiro, desde 1915, com sede em Blumenau
- Santa Catarina. A Cia. conta com 310 colaboradores e
parceria com mais de 2 mil pequenos agricultores.
Atualmente a Hemmer comercializa mais de 280 diferentes
produtos sendo os principais: pepino, repolho, cenoura e
beterraba.
Segundo Jorge Luiz Blosfeld, gerente industrial da Cia.
Hemmer e coordenador geral da JM Indústria de Conservas, a
Hemmer além de comercialização de alimentos em conserva
tem o seu papel social, que é gerar emprego e renda.
“A Hemmer Alimentos tem responsabilidade e
seriedade em alimentos em conserva. O pepino de
conserva é o produto mais importante da Empresa. A Cia.
Desenvolve o seu papel social, pois se preocupa com a
questão ambiental e a assistência aos seus funcionários”,
ressalta Jorge.
Há três anos ele visita o Perímetro, e agora colocará em
prática com os produtores o projeto de produção de pepino.
“O objetivo é firmar parceria com 50 a 60 famílias de
pequenos agricultores para produzir, plantar e colher.
Inicialmente serão 25 produtores para plantio em março de
2009. A implantação da produção agrícola será de março a
novembro do ano que vem. O pepino é comercializado no
mercado interno. Atingimos as vendas de 6 a 7 milhões de
potes de vidro por ano e pretendemos fazer no próximo ano,
3 milhões de potes no Perímetro Irrigado de Jaíba”, ressalta
o gerente industrial da Cia. Hemmer.
Jorge ainda acrescenta sobre o que a Hemmer vai
oferecer os produtores de pepino.
“Em 2009, o objetivo é o plantio rasteiro de pepino com
área de 3 .000 m2 (0,3 hectares) por produtor. A Hemmer
entrará com o fomento agrícola, o que a empresa vai fornecer
os produtores: sementes selecionadas, assistência técnica,
insumos e defensivos, financiamento da produção, garantia
de recebimento, acordos de continuidade dos contratos,
frete por conta da empresa”, afirma.
Segundo Bernardino Araújo, gerente executivo do DIJ, o
ano de 2008 foi um ano de crescimento e conscientização
dos produtores do Perímetro e do DIJ e espera-se que 2009
seja de muitas ações, desenvolvendo novas estratégias e
conseguindo obter produtividade e lucro.

“Temos potencial de produzir hortaliças de qualidade e
com a parceria com uma Indústria séria como a Hemmer,
com pacote tecnológico e assistência técnica, tudo se
torna mais fácil. O DIJ é parceiro dos grandes projetos e
apóia os produtores para que cresçam e produzam
satisfatoriamente”, salienta Bernardino.
Programa agrícola 2009 - Hemmer - JM e Produtores
Claudinei Alves Botelho, técnico agropecuária,
prestará assistência técnica aos produtores, no plantio de
pepino.
Ele ressalta que observará o perfil de cada produtor
que se interessar em produzir pepino de conserva, pois a
dedicação é imprescindível. É cerca de 30 dias para plantar e 40 dias para colher, ao todo totalizando 70 dias.
“A produtividade é boa e rápida, mas depende da
dedicação do produtor. Ele tem que ficar atento com a
necessidade da indústria que é pepino de conserva que
varia de 5 a 7 cm”, explica.
Segundo Bernardino e o técnico Claudinei, a reunião
foi muito produtiva, pois já fecharam parceria com cerca de
20 produtores que irão plantar pepino.
“Já fechamos com praticamente um grupo de
produtores e em março estaremos plantando”, finalizam
satisfeitos.
Dar toda a assistência técnica possível. Garantia do
recebimento dos produtos.
JM em Mocambinho
A JM Produção Industrial de Conservas que está
instalada há um ano em Mocambinho – Jaíba-MG, é
considerada o “braço” da Hemmer no Perímetro. A
indústria conta com uma equipe em Mocambinho sendo o
gerente administrativo Joel Gralaki Musialaki, Rubens
Passolt, gerente de produção e Claudinei Alves Botelho,
técnico agropecuária, além de 45 colaboradores, em nove
meses de produção.
Cerca de 30 famílias do Perímetro Irrigado de Jaíba, já
estão trabalhando com a JM desde março de 2008. Já
foram produzidos 1,2 milhão, totalizando 3 milhões de
potes em conserva.
A pimenta produzida em Jaíba é fornecida a Hemmer e
já é comercializada em Blumenau e em todo o país.
Jorge ressalta a importância da JM em Mocambinho.
“A JM tem como meta, atender as necessidades da Cia.
Hemmer, sendo um posto avançado próximo ao produtor.
Os produtos saem de Mocambinho, totalmente prontos
para o mercado, embalados, com a mesma qualidade dos
produtos da Hemmer, em Blumenau. Já temos parceria
com produtores de pimenta biquinho e malagueta, além do
pepino. Agora a parceria será mais intensa, pois daremos
suporte tecnológico e assistência técnica, além de
garantirmos a compra dos produtos”, salienta.
O gerente industrial da Cia. Hemmer finaliza otimista:
“Tenho certeza que o nosso projeto vai dar certo e os
produtores do Perímetro vão ficar satisfeitos, assim como
nós da Cia. Hemmer. Agradeço o apoio incondicional que o
DIJ tem dado a Cia. Hemmer, sempre acreditando na nossa
responsabilidade e seriedade”, conclui.

Petrovasf vai expandir
produção de mamona
Produtores de Mocambinho
são parceiros da Indústria
A Petrovasf - Petróleo Verde do Vale do São Francisco
LTDA, criada há 11 anos, com sede em Itacarambi-MG, irá
expandir a partir de janeiro do próximo ano, a produção passando de 15 toneladas para 150 toneladas dia de mamona
esmagada para extrair o óleo. A produção é feita através de
parceria entre a Petrovasf e a Associação dos Pequenos Irrigantes da Área A, do Perímetro Irrigado de Jaíba-ASSIJA, que
conta com 212 produtores e tem como presidente, o produtor familiar Avelino Nogueira.
Está sendo instalada uma nova unidade da Petrobrás em
Montes Claros, e segundo Marcos Zonta, Diretor da Petrovasf,
com isso a necessidade pelo óleo da mamona aumenta.
“A comercialização do óleo da mamona está aumentando no mercado em geral. Temos plantio em parceria com
produtores de Mocambinho, para atender a Petrobrás. A
mamona é produzida em Mocambinho e vai para Itacarambi
para ser esmagada. A Petrovasf incentiva o plantio de 5 mil
hectares de mamona no Perímetro Irrigado de Jaíba”.
Marcos Zonta acrescenta que a Petrovasf fornece para
os produtores o preparo de solo, sementes, assistência técnica, sacaria na hora da colheita e o transporte até Itacarambi,
além de contrato de garantia de preço de compra. Ele afirma
que a parceria vem dando bons resultados.
O produtor familiar Avelino Pereira Nogueira, presidente
da ASSIJA, há 7 meses planta mamona no Perímetro, no Lote
623, Área A.
Segundo ele, a parceria com a Petrovasf foi importante
não só para ele, mas também para os 18 produtores que
fornecem mamona para a indústria.
“O resultado do meu plantio de mamona foi surpreendente, pois foi plantada consorciada com outras culturas, o
que deu muito certo. Num período de cinco meses, colhi 5
toneladas e meia por hectare e agora estou iniciando um
novo plantio com entusiasmo”, ressalta Avelino.
Avelino acrescenta que o Norte de Minas de modo geral
está sensível a produção de mamona devido a necessidade
de fornecimento do óleo para as indústrias de petróleo.
“A manona é produtiva e é comercializada por um bom preço
e tem garantia de compra no mercado, além de ser um repelente
contra os insetos na lavoura. É um dos melhores adubos para a
terra e um fertilizante natural que proporciona uma sustentabilidade fantástica na lavoura na melhoria da terra. A Petrovasf é um
exemplo para outras empresas e órgãos públicos, pois passou a
acreditar na região implantando o importante projeto da mamona” finaliza o produtor Avelino Nogueira.
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Ericson H. Luef, presidente da Cia. Hemmer
Indústria e Comércio e Bernardino Gervásio
Araújo, gerente executivo do DIJ,na indústria
em Blumenau - SC
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Indústria Hemmer e seus produtos

Gerente Executivo do DIJ visita o Equador e regiões
do Brasil em prol do Perímetro Irrigado de Jaíba

O

Gerente Executivo do DIJ - Distrito de Irrigação de
Jaíba, Bernardino Gervásio Araújo, esteve presente durante o mês de novembro em várias
regiões do Brasil representado o DIJ e o Perímetro Irrigado de Jaíba.
Em Blumenau, Santa Catarina, a visita foi na fábrica de alimentos Hemmer, que desde 1915, há quase um século, comercializa no ramo de alimentos de conservas. A Hemmer hoje é
considerada a maior produtora de conserva do País, sendo administrada pela quinta geração do fundador, denominada Hemmer
Alimentos. Uma tradição da indústria é o pepino em condimento
suave, o pepino de conserva.
Dos aproximadamente 300 diferentes produtos da Hemmer, o gerente executivo do DIJ, pode conhecer de perto na
sede da fábrica em Blumenau, muitos deles.
Segundo Bernardino, o Perímetro Irrigado de Jaíba é um
dos importantes fornecedores de legumes, verduras e hortaliças e os produtores podem ser grandes parceiros destinando
seus produtos a Indústria Hemmer.
Plenária em Aracaju
Bernardino participou também em Aracajú, Sergipe, da
XIII Plenária da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, em
que foi discutido os temas: a Construção da Agenda Única,
Mecanismos e Valores da Cobrança na Bacia Hidrográfica
do Rio São Francisco.
Na solenidade de abertura, o secretário de Estado do
Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Márcio Macedo,
destacou a importância do rio São Francisco para Sergipe.
Ele falou sobre a dependência do Estado em relação a bacia hidrográfica do São Francisco, uma vez que ela representa 95% da disponibilidade hídrica de Sergipe e o abastecimento de 60% da grande Aracaju.
Foram discutidos na plenária, a cobrança do uso das
águas do rio São Francisco, por cerca de 150 representantes
dos vários segmentos da sociedade e membros de comitês de
bacias dos cinco Estados banhados pelo Velho Chico: Minas
Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, e também
Goiás e Distrito Federal, que recebem a bacia. Participaram
também representantes da Agência Nacional de Águas - ANA e
do Ministério do Meio Ambiente.

Bernardino Araújo no ACORBAT/2008, no Equador
Segundo o gerente executivo do DIJ, Bernardino, participar da plenária foi de grande relevância, pois os temas discutidos fizeram os participantes lembrar da importância do Rio
São Francisco para vários Estados e como deve ser o uso
legal de suas águas. Em prol do Perímetro Irrigado de Jaíba,
foi solicitado pela FAEMG - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, DIJ - Distrito de Irrigação de
Jaíba e AIB - Associação dos Irrigantes da Bahia, um estudo
maior sobre a forma de serem cobrados os valores da água
utilizada pelos produtores.
ACORBAT/2008 no Equador
Com o objetivo de adquirir novos conhecimentos e
ideais para que sejam desenvolvidos no Perímetro Irrigado
de Jaíba, em prol da agricultura familiar, Bernardino Gervásio Araújo, juntamente com 7 pessoas do Norte de Minas e
32 de várias regiões do Brasil, participou no Equador, na
cidade de Guayaquil, do ACORBAT 2008 - 18ª Reunião

Abertura da Plenária em Aracuju

Internacional da Associação para Cooperação em Pesquisas de Bananas no Caribe e na América Tropical.
O ACORBAT é um fórum para os pesquisadores, produtores, empresários e técnicos de todo o mundo, que tem como
finalidade recomendar ou colaborar em estudos, pesquisas e
experimentos que pretendam melhorar os cultivos da bananeira, seu manejo e processamento.
O ACORBAT/2008 é o evento técnico-científico mais
importante do mundo na indústria da banana. Neste encontro foram apresentados os últimos avanços na investigacão
científica e tecnológica destas indústrias, além de um simpósio sobre a Responsabilidade Social e Industrial na Indústria Bananeira.
Segundo Bernardino, participou do ACORBAT/2008, várias comitivas de 36 países e a comitiva brasileira foi a terceira
maior, ficando em primeiro lugar o Equador e em segundo, a
Colômbia.
“A nossa intenção ao participar do ACORBAT/2008 no
Equador foi buscar parceiros para investimentos e estreitar a
relação entre os produtores de
banana. Foi uma experiência muito boa, pois conhecemos o País
em que se encontra os maiores
exportadores de banana do mundo. Vimos de perto o uso de tecnologias que ainda não estão sendo
usadas no Brasil e percebemos a
importância que se dá a fruticultura no mundo todo e o Perímetro
Irrigado de Jaíba é um pólo de
fruticultura e a banana é uma das
frutas pioneiras. Temos potencial
no Jaíba e força para importar e
exportar nossos produtos”, finaliza Bernardino Araújo, gerente
executivo do DIJ.

