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DIJ mostra seus projetos, programas e ações

Vice-governador de Minas lançou Programa
de Eficiência Energética em Mocambinho
O vice-governador de Minas Gerais esteve
presente em fevereiro, em Mocambinho para
lançar o programa de Eficiência Energética para
os Irrigantes do Perímetro Irrigado de Jaíba.
Na reunião realizada no clube da ADIJA, em
Mocambinho, que contou com mais de duas mil
pessoas, entre colonos irrigantes, empresários,
deputados e outros participantes, o vicegovernador de Minas inaugurou o Projeto Piloto do

Programa de Eficiência Energética - PEE/
ANEEL/CEMIG onde foram montados sistemas de
irrigação por micro e mini aspersão para 89 irrigantes, e anunciou o beneficio para mais 1.044 colonos das áreas A, B, C3, D e F do Perímetro.
O investimento total é de cerca de R$ 15 milhões, sendo que já foram utilizados R$
867.800,98 no projeto piloto e serão utilizados
R$13,7 milhões, para os 1.044 lotes anunciados.

Na ocasião, o vice-governador destacou a
importância do programa de Eficiência Energética para os Irrigantes do Perímetro Irrigado de
Jaíba.
“Jaíba é uma terra muito rica e aqui é um
lugar que produz. Essa tecnologia permitirá redução bastante expressiva no custo dos produtores
rurais”, ressaltou satisfeito o vice-governador
Antônio Anastasia.

Dia de Campo do Milho Irrigado com Equipamento Eficiente
Os produtores do Perímetro Irrigado de
Jaíba viram de perto o resultado do programa
de eficiência energética. O programa que contemplou 89 agricultores familiares da Área F
do Perímetro Irrigado de Jaíba, com equipamentos de alta tecnologia tem a coordenação
da CEMIG Distriuidora S/A, e conta com as
parcerias do DIJ - Distrito de Irrigação de Jaíba,
da Codevasf - Companhia de Desenvolvimento
do Vale do São Francisco, da Emater - Empresa
de Assistência Técnica e Extensão Rural e do
governo do Estado de Minas Gerais.
O programa que substitui o antigo sistema de asperssão convencional por
micro aspersões e aspersores que podem ser utilizados
na irrigação noturna também, lançado em Mocambinho pelo vice-governador
de Minas Gerais, Antônio
Anastasia, vem obtendo importantes resultados.
Com o objetivo de levar ao
conhecimento de toda a população e produtores do Perímetro
Irrigado, a eficiência do programa, foi realizado na manhã do dia 30 de abril deste ano, o
“Dia de Campo do Milho Irrigado”. O evento
aconteceu no sítio Três Irmãos, na área F,
Lote 35, Sistema III, do proprietário Vandis
Veríssimo da Silva.
O local contou com bonita ornamentação
e com uma mesa de guloseimas de delícias do
milho para os participantes degustarem os
derivados do milho.
No evento, o gerente executivo do DIJ - Dis-

DIJ presente
na 15ª Festa
Nacional
da Banana
O DIJ- Distrito de Irrigação de Jaíba,
esteve presente na 15ª Festa Nacional da
Banana, que aconteceu entre os dias 24
e 27 de abril de 2009, em Jaíba-MG. O
stand do DIJ, ornamentado com baners e
mapas explicativos sobre o Perímetro
Irrigado de Jaíba, chamou a atenção de
muitos visitantes, além de uma bonita
mesa de frutas que completou a hornamentação do stand. A festa deste ano
contou com uma requintada ornamentação que deu destaque a fruta símbolo do
município, a banana.

Veja depoimento do
atual presidente do Conselho
de Administração
Pág. 04

Veja também os depoimentos
dos Conselheiros que saem
nesta Assembléia de 2009
trito de Irrigação de Jaíba, ressaltou
sobre a importância desse projeto
piloto que atendeu a 89 famílias
com irrigação eficiente, que
levou a alavancada do novo
projeto que vai atender a 1.044
colonos. Bernardino agradeceu
ao produtor Vandis por ter cedido
seu sítio para a realização desse tão
importante Dia de Campo.
Segundo o idealizador do evento, Antônio
Carlos Coutinho, da Cemig, Distribuição S/A,
os 89 produtores atendidos pelo programa
estão de parabéns. Com a utilização do equipamento eficiente, o produtor deve ser eficiente também, segundo Coutinho.
O Dia de Campo do Milho Irrigado contou
com quatro estações que foram visitadas por
grupos de produtores familiares, com os
temas: Vantagem da utilização de equipamentos de irrigação eficiente; Importância
da correta condução da lavoura de milho e
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Modernização do
Sistema de Automação
da EB1 já é realidade
do manejo da irrigação - Emater-MG; Responsabilidade do colono irrigante em Projetos de
Irrigação Coletivos - DIJ e Codevasf e Por que
economizar energia elétrica na irrigação Cemig Distribuidora S/A.
As atividades do Dia de Campo do Milho
Irrigado encerraram com uma confraternização entre os participantes que tiveram direito a
um delicioso churrasco.
No dia 03 de julho de 2009, será realizado
mais um importante evento. Desta vez acontecerá no Centro Cultural de Mocambinho, o
Encontro Técnico com os produtores familiares
do programa de eficiência energética com
ações, palestras e dinâmicas de grupo.

Pág. 04

Especial
Assembléia Geral
Confira os Gráficos
da evolução de
volumes de água,
despesas,
faturamento, receitas
e área cultivada e
o Balanço Patrimonial
de 2008.
Páginas 02 e 03
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Editorial
Neste ano de 2009
o DIJ - Distrito de Irrigação da Jaíba continua
com o seu trabalho de
divulgar através do DIJNotícias, projetos e
programas
que são
Bernardino
desenvolvidos
no PeríGervásio Araújo
metro
Irrigado
de JaíAtual Gerente Executivo do
DIJ, desde maio de 2004;
ba, com o intuito de
Engenheiro Agrônomo com
transparecer para a
especialização em adminis
tração e pós-graduado em
população suas ações.
gestão empresarial.
A administração do
DIJ, em especial na
pessoa de Bernardino Gervásio Araújo, dedica esta
edição aos membros do Conselho de Administração e
Conselho Fiscal que completam um ano de pleito e
saem nesta Assembléia, proporcionando assim, oportunidade para outros produtores ingressarem aos Conselhos.
Os conselhos são de fundamentais importâncias
para o desenvolvimento e crescimento do Perímetro
Irrigado de Jaíba. Os conselheiros são pessoas fundamentais que contribuem diretamente nas ações desenvolvidas dentro do Perímetro Irrigado de Jaíba, podendo opinar nas ações que favoreçam os produtores
familiares.
Os membros que aqui passaram durante esses
anos merecem uma homenagem e nesta edição do DIJ
Notícias, em nome dos demais membros que já fizeram parte do Conselho de Administração e Fiscal, nós
homenageamos os cinco membros que saem nesta
Assembléia Geral de 2009.
Neste ano, nós do DIJ juntamente com os membros
dos Conselhos unidos, já transformamos antigos sonhos em realidade e antigos projetos já se transformam em importantes programas. Um grande projeto
almejado é o de Eficiência Energética - Irrigação Eficiente, em parceria com a Anel, Cemig e Governo de Minas, que já beneficia 89 colonos e o benefício se entende para mais 1.044 produtores familiares.
Constatamos que nossas ações conjuntas possibilitam a difusão de tecnologias e melhor aproveitamento das técnicas de trabalho, contribuindo assim para
uma maior produtividade, geração de emprego e aumento da renda familiar do colono irrigante.
O DIJ tem a missão de administrar, operar e manter
o Perímetro Irrigado de Jaíba - Etapa 1, honrando os
compromissos com seus funcionários, colaboradores,
empresários e produtores familiares.
Vimos por meio deste, esclarecer o balanço patrimonial de 2008 e os gráficos de volumes da água para
que nossas informações cheguem a todos que, de
uma forma ou de outra faz parte da integração do Perímetro Irrigado de Jaíba e contribui para o desenvolvimento do mesmo.
Trabalhar em parceria é a nossa meta. Contribuir
para o bem-estar da população do Perímetro Irrigado
de Jaíba é um dos nossos objetivos.
e-mail: distrito@projetojaiba.com.br
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EVOLUÇÃO DE VOLUMES DE ÁGUA, DESPESAS,
FATURAMENTO, RECEITAS E ÁREA CULTIVADA
1.1 - VOLUME DE ÁGUA CAPTADO
E FORNECIDO - ANO 2006 A 2008

1.2 - VOLUME DE ÁGUA FORNECIDO
AOS PRODUTORES ETAPA I LOTES
EMPRESARIAIS E FAMILIARES

Aumento de 25,8% do volume fornecido
de 2007 para 2008. As perdas entre o volume
captado e fornecido reduziu de 9,6% para
7,9% de 2007 para 2008

Aumento de 26,2% do volume de água fornecido
aos lotes empresariais e 5,2% aos lotes familiares,
de 2007 para 2008

1.3 - DESPESAS COM ENERGIA
ELÉTRICA - ANO 2006 A 2008

1.4 – DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO
E DESPESAS DO DIJ - ANO 2006 A 2008

Redução de 3,0% com gastos de energia
elétrica de 2007 para 2008

Aumento da receita em 8,3% e redução das despesas
em 6,0% de 2007 para 2008

1.5 – DEMONSTRATIVO DO RECEBIMENTO
DE ÁGUA RURAL - ANO 2006 A 2008

1.6 – DEMONSTRATIVO DE ÁREA EM CULTIVO
ETAPA I - ANO 2006 A 2008

Aumento de 25,9% no recebimento de água rural
de 2007 para 2008

Aumento de 11,8% da área cultivada dos lotes
Empresariais e 21,6% dos lotes familiares
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BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008
DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE JAÍBA
CNPJ: 21.372.982/0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

ATIVO
ANO 2008

ANO 2007

ANO 2008

ANO 2007

7.534.208,58
4.859.019,28
4.214.050,65
373.716,51
104.019,68
167.232,44

7.658.874,93
4.487.584,43
3.766.338,56
317.640,85
262.303,91
141.301,11

2.675.189,30

3.171.290,50

6.550.637,25

7.324.052,81

5.538.891,17

6.393.042,13

555.040,03
280.705,55
65.834,40
296.051,09
139.242,44

540.477,45
206.121,28
65.359,80
497.403,87
112.379,08
6.969,38
1.876.150,50
746.389,74

CIRCULANTE
Disponibilidades
Bancos c/movimento
Aplicações Financeiras
Caixa
Contas a Receber
Agua Rural a receber
Custeio agricola
Cheques a receber
Agua Urbana a Receber
Títulos a Receber Prefeitura
Créditos Tributários
Descontos de cheques ( - )
Descontos de Títulos ( - )
Adiantamentos realizados
Empregados
Total do Circulante

93.665,31
67.619,97
7.631,80
18.413,54
2.176.271,47
2.010.619,26
138.976,13
169.551,48
53.248,94
11.295,50
12.131,42
119.557,22
99.994,04
7.792,94
7.792,94

20.581,43
10.875,23
4.355,92
5.350,28
1.646.577,02
1.460.568,24
148.547,63
142.258,83
36.389,19
11.295,50
52.798,29
99.684,08
7.873,86
7.873,86

2.277.729,72

1.675.032,31

REALIZAVEL A LONGO PRAZO
Titulos a Receber
Agua Rural renegociada
Depositos e Cauções
Depositos judiciais

1.042.711,75

Total do Realizavel a Longo Prazo

1.042.711,75

1.487.389,99

42.707,00
18.231,02
23.435,76
50.151,75

33.897,02
16.107,02
12.135,76
44.279,92

34.222,03

17.859,88

1.475.546,18

-

11.843,81

PERMANENTE
Imobilizado
Maquinas e equipamentos
Moveis e Utensilios
Veiculos
Depreciação acumulada ( - )
Total do Permanente
TRANSAÇÕES PARTES RELACIONADAS
Planos Trabalho - CODEVASF
Aplicações financeiras
Banco c/movimento
Imobilizado - CODEVASF
Imobilizado Técnico

164.413,55
165.010,05
(596,50)

864.384,43
866.273,85
(1.889,42)

2.275.039,95

2.275.039,95

Total transações partes rela cionadas

2.439.453,50

3.139.424,38

TOTAL DO ATIVO

5.794.117,00

6.319.706,56

PASSIVO
ANO 2008

ANO 2007

620.040,69
555.796,19
64.244,50
218.013,90
185.976,94
32.036,96

852.876,47
794.598,20
58.278,27
204.442,82
168.604,88
35.837,94

340.297,50
217.201,14
68.096,36
55.000,00
387.287,87
14.537,87
372.750,00

251.477,10
173.469,22
62.591,23
15.416,65
265.960,65
7.287,43
258.673,22

Total do Circulante

1.565.639,96

1.574.757,04

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Impostos e Contribuições sociais
Parcelamentos
INSS
Fornecedores e insumos
Parcelamento Energia Eletrica
Fornecedores Materiais

1.382.748,14

1.756.803,92

588.000,00

676.200,00

785.893,76
8.854,38

1.080.603,92
-

CIRCULANTE
Fornecedores e insumos
Energia Eletrica
Fornecedores Materiais
Impostos e Contribuições sociais
Contribuições Sociais
Obrigações Tributárias
Obrigações
Trabalhistas
Ferias e encargos
Salarios e Ordenados
Idenizações Trabalhistas
Contas a Pagar
Retençoes contratuais
Emprestimos bancarios

RECEITAS E SUBVENÇÕES
SOCIAIS ( + )
Operações próprias
Tarifas agua rural
Tarifas agua urbana
Receitas alugueis Patrulha
Outras receitas
Transferências Convênios
Recursos PL Trabalhos
CUSTOS E DESPESAS
OPERACIONAIS ( - )
Custos de Manutenção e Planos
Trabalhos
Custo de Operação e
Manutenção
Sistema Principal
Sistema Secundário
Área F
Patrulha Mecanizada
Sistema de Agua Urbana-ETA
Convenio PT 01/2005
Convenio PT 02/2005
Convenio PT 01/2006
Convenio PT 01/2007
Energia Convenio PT 01/2007
Energia Sistema Principal
Energia Sistema Secundário
Energia Área F
Energia ETA
Apoio Administrativo e Tecnico
Pessoal e encargos
Custos e manutenção
Despesas Tributárias
Depreciação e Perdas

342.562,86
436.782,05
1.146.852,19
675.229,14
1.000.484,86
201.062,99
374.804,84
24.238,73
1.011.746,08
699.745,21
248.764,04
57.365,00
5.871,83

494.376,36
1.046.864,55
339.476,60
440.420,71
20.652,81
931.010,68
568.154,91
287.422,19
70.845,10
4.588,48

RESULTADO FINANCEIRO ( - )
Receitas Financeiras
Rend. Aplicações financeiras
Despesas financeiras
Despesas financeiras
Descontos Concedidos
Variação monetaria Passiva

426.176,23
59.764,38
59.764,38
485.940,61
269.527,50
216.413,11
-

995.270,40
115.540,53
115.540,53
1.110.810,93
206.683,29
162.973,36
741.154,28

RESULTADO DO EXERCICIO ( = )

557.395,10

(660.448,28)

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO
PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008
ANO 2008
SALDOS INICIAIS

ANO 2007

(151.119,70)

509.328,58

(153.729,32)
2.609,62

506.718,96
2.609,62

(+)

PATRIMONIO SOCIAL
Variação Patrimonial Liquida
Superavit
acumulado
Déficit acumulado
Reservas estatutarias

406.275,40

(151.119,70)

557.395,10

506.718,96

(153.729,32)
2.609,62

(660.448,28)
2.609,62

2.275.039,95

Total transações partes relacionadas

3.139.265,30

TOTAL DO PASSIVO

5.794.117,00

RESULTADO DO PERIODO
Resultado do Exercicio

TRANSAÇÕES PARTES RELACIONADAS
Planos Trabalho - CODEVASF
Recursos da União a aplicar
164.413,55
Imobilizado - CODEVASF
Imobilizado Técnico
2.275.039,95
2.439.453,50

Resultado Acumulado Balanço em 31/12
Reservas Estatutárias

864.225,35

6.319.706,56

SALDOS FINAIS

557.395,10 (660.448,28)

(+)

406.275,40 (151.119,70)

(=)

Bernardino Gervasio Araújo

Joelson Dias de Moraes

Gerente Executivo

TC/CRC/MG - 21.962
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Conselheiros falam da atuação nos Conselhos do DIJ
Os conselheiros que fizeram
parte dos Conselhos de Administração e Fiscal do DIJ e saem
nesta Assembléia de 2009, deixam os seus depoimentos sobre
a atuação e desempenho nos
Conselhos.
A Assembléia Geral acontece
anualmente com participação
dos produtores do Perímetro
Irrigado de Jaíba. Vem sendo
realizada desde o dia 1º de fevereiro de 1988 e neste ano de
2009 está sendo realizada neste
dia 31 de maio.
A Assembléia Geral é o órgão
máximo do Distrito e, convocada
e instalada de acordo com as
normas internas. Tem competência para decidir todos os assuntos relativos ao objeto do Distrito
e tomar resoluções que julgar
convenientes à sua defesa e
desenvolvimento.
Na Assembléia, deve se tornar público, as contas anuais
dos administradores e as demonstrações financeiras por
eles apresentadas.
Compete privativamente à
Assembléia Geral, eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros dos Conselhos de Administração e Conselho Fiscal. Os membros dos Conselhos não recebem
remuneração por participar dos
mesmos. O trabalho é voluntário
e sem fins lucrativos.

Aldelmar Ramos Novais

O presidente do Conselho de Administração do DIJ – Distrito de Irrigação de Jaíba
fala sobre sua participação

Membro do Conselho
Fiscal do DIJ – Gestão 2008-2009
“Participei de quatro mandatos
nos conselhos, sendo dois mandatos
no Conselho de Administração e dois
no Conselho Fiscal. As experiências
foram muito boas para mim, sendo um
trabalho muito proveitoso. Através dos nossos projetos,
conquistamos muitas coisas para o Perímetro Irrigado
de Jaíba. Aprendi muito através dos Conselhos. Lutamos e conseguimos trazer a Emater-MG que tem servido muito para nós. A vinda de Bernardino tem ajudado
muito, pois com no nosso esforço e com o esforço dele
novos projetos estão sendo conquistados.”

Pedro Magalhães Torres
Presidente do Conselho
Fiscal do DIJ – Gestão 2008-2009
“Desde o ano 2000 faço parte dos
Conselhos do DIJ. Sou atual presidente
do Conselho Fiscal, deixando a presidência nesta Assembléia. Estou participando o primeiro ano no Conselho
Fiscal e tenho oito anos de participação no Conselho de
Administração. O Conselho Fiscal é subordinado ao
Conselho de Administração. O Fiscal somente fiscaliza
as contas do DIJ e as decisões são tomadas pelo Conselho de Administração. Gosto muito de fazer parte dos
membros dos Conselhos, porque são experiências
muito boas. Passamos a ver de perto as coisas que não
conhecíamo. Desde quando entrei no Conselho, venho
tendo boas conquistas, um exemplo são as casas nos
lotes dos produtores que ainda não tinham casas em
seus lotes, que foram conseguidas através de recursos
de fundos perdidos. Cerca de 4.456 casas serão construídas e já foram construídas 30 casas de imediato.
Outro exemplo são os duas hectares e meia de irrigação
fixa e relógio noturno para os produtores, que com isso,
melhoram sua situação financeira em virtude do preço
da água e da energia elétrica que vai diminuir .”

César Augusto Bellini
Atual Presidente do Conselho
de Administração do DIJ –
Gestão 2008-2011
“Estamos trabalhando
com nova dinâmica no Conselho, através de uma administração voltada para a busca de
resultados práticos. Estamos
conseguindo importantes projetos, como a diminuição do valor do K1 e o Projeto de Irrigação Eficiente. Temos uma importante aproximação com os
órgãos como a Codevasf, Emater-MG, Ruralminas,
Epamig e as prefeituras de Jaíba e Matias Cardoso,
mostrando e divulgando a grandeza do Perímetro.
O nosso entrosamento com a Administração do
DIJ é muito bom, pois juntos tentamos viabilizar
ações em prol do pequeno produtor. Nós do Conselho de Administração damos um importante suporte que o gerente executivo necessita para fazer o
seu trabalho fluir cada vez mais.”

Antônio Rosa da Cruz
Vice-presidente do Conselho Fiscal
do DIJ – Gestão 2008-2009

“Estou no Conselho Fiscal há
um ano. A participação foi para
mim muito importante, pois contribuiu para eu ver de perto como
que as coisas realmente acontecem. O trabalho
do Distrito é de suma importância e busca sempre
por melhorias, além de contar com uma prestação de contas bem comprometida. Dentro dos
Conselhos sabemos qual o destino dos projetos,
fazendo com que nós do Perímetro Irrigado de
Jaíba, tenhamos uma melhor imagem dos projetos e programas aqui implantados.”

José Marques da Cruz
Vice-presidente do Conselho de
Administração do DIJ – Gestão 2006-2009
“Faço parte dos Conselhos há
seis anos, sendo três anos no Conselho de Administração e três anos no
Conselho Fiscal. Vou tentar uma
vaga no Conselho Fiscal novamente
nesta Assembléia. Particpar dos Coselhos foram
experiências muito gratificantes para mim. Vi coisas
boas e também muitas dificuldades que o Distrito
passa. Nestes últimos anos conquistamos muitas
coisas, um exemplo é o K1, que há muito tempo corríamos atrás e no ano passado conseguimos, sendo
10 anos, 5 anos de carência e 5 anos para pagar.
Tenho que agradecer o Bernardino pela amizade e
pelo esforço nas conquistas que beneficiam o pequeno produtor. Quero está sempre presente em um dos
Conselhos representando os produtores familiares
do Perímetro Irrigado de Jaíba.”

Raimundo Galvão Bueno
Representante de José Renato Lemos
Membro do Conselho de Administração
do DIJ - Gestão 2006-2009
“Participar do Conselho de
Administração do DIJ nestes dois
anos, foi para mim, muito importante, porque o Conselho hoje tem um
novo rumo. Sou empresário no Perímetro, mas percebo a grande importância da administração no sentido de preocupar principalmente com o pequeno
produtor que é o foco dessa administração que trabalha com seriedade e comprometimento. Além disso, o
Conselho projeta o nome do Distrito em várias áreas
e hoje ele é bem mais respeitado, pois é com seriedade que está sendo conduzido o Distrito. O Bernardino,
gerente executivo é competente, trabalhador e conhece bem da área que está atuando, isso é importante para o distrito. A gente vê o interesse e preocupação dele com os conselheiros e o pequeno produtor. Esta é minha opinião franca e sincera.”

DESAFIO SUPERADO

Implantado novo sistema de automação na EB1

Modernização da Central de Controle e Operação

Na edição passada do DIJ Notícias mostramos para nossos leitores o projeto de modernização da
Estação de Bombeamento 1. Nesta edição, confiram as fotos da
moderna infra-estrutura do sistema de automação já implantado e
concretizado dentro da EB1.
A infra-estrutura faz parte do
controle do parque de irrigação
dentro do Perímetro Irrigado, nas
Etapas I e II, com investimento total
de R$ 10.800.000,00 - dez milhões e oitocentos mil reais.
O DIJ - Distrito de Irrigação de
Jaíba 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 tomadas de decisões, melhoria na distribuição de
água devido ao controle da reservação e diminuição de perdas
operacionais.
“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. O desenvolvimento
regional crescerá através
desta modernização, ampliando a produtividade, qualidade e segurança das vias de
irrigação do Perímetro Irriga-

do de Jaíba”, salienta o técnico da AD/GIM, Júlio César Vaz
de Mello Carvalho.
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.
Todas as imagens e uma simulação em tempo real da Central de
Controle e Operação estarão
disponíveis na rede do DIJ e da
CODEVASF. Técnicos irão controlar comportas, motobombas,
estações de recalque e todo o
trânsito do Perímetro Irrigado.
Além disso, câmeras de última
geração permitirão, remotamente, a supervisão de todo o
Perímetro Irrigado de Jaíba.

