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Centraljai apresenta projeto de modernização à Codevasf
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JAÃ•BA -- â€œQueremos estreitar ainda mais as nossas relaÃ§Ãµes com os dirigentes da Codevasf, pois acreditamos que
qualquer aÃ§Ã£o em favor do desenvolvimento do PerÃ-metro de IrrigaÃ§Ã£o JaÃ-ba, tem que passar por essa empresa do
governo federalâ€•. Foi oÂ que disse JosÃ© Aparecido Soares Nascimento, mais conhecido como â€œSeu Dezinhoâ€•, presid
do Conselho de AdministraÃ§Ã£o daquele PerÃ-metro Irrigado, durante reuniÃ£o com o superintendente da Codevasf em
Minas Gerais, Dimas Rodrigues e toda a equipe tÃ©cnica da Ã¡rea de engenharia agronÃ´mica da Companhia, ocorrida na
sede regional em Montes Claros, esta semana. Fazendo parte da comitiva jaibense, composta por vÃ¡rios dirigentes e
lideranÃ§as comunitÃ¡rias do PerÃ-metro JaÃ-ba, o presidente e o vice-presidente da Centraljai, respectivamente, Joaquim
Rodrigues de AraÃºjo e Normando Barreto Vieira, solicitaram a intervenÃ§Ã£o do superintendente Dimas Rodrigues na
locaÃ§Ã£o de novos recursos financeiros para restruturaÃ§Ã£o da unidade de processamento de frutas que dirigem.

Na oportunidade apresentaram para o superintendente da Codevasf um projeto de modernizaÃ§Ã£o para a Centraljai,
que contempla a aquisiÃ§Ã£o de novos equipamentos de beneficiamento de limÃ£o, com orÃ§amento inicial de R$
2.600,000,00.
Para Normando Barreto, a ampliaÃ§Ã£o das instalaÃ§Ãµes e a troca de equipamentos tornou-se necessÃ¡ria em razÃ£o da
Centraljai e os produtores de limÃ£o jÃ¡ estarem exportando, dentro das exigÃªncias dos mercados internacionais, os seus
produtos com a a marca do PerÃ-metro JaÃ-ba. Isso sÃ³ estÃ¡ sendo possÃ-vel por terem recebido, recentemente, o
Certificado do Programa Integrado de ProduÃ§Ã£o de

Frutas â€“ PIF, com a obtenÃ§Ã£o do selo Global GAPP.
A Centraljai foi implantada pela Codevasf hÃ¡ pouco mais de uma dÃ©cada, com o objetivo de fomentar a produÃ§Ã£o do
limÃ£o taÃ-ti naquele PerÃ-metro Irrigado. E, segundo tÃ©cnicos da Companhia, foi uma aÃ§Ã£o mais que acertada, pois,
alÃ©m de unir os pequenos e mÃ©dios produtores em torno da produÃ§Ã£o do limÃ£o e oferecer mais empregos, propicia
um excelente retorno financeiro para os participantes.

Marcos Medrado, representante da direÃ§Ã£o do Distrito de IrrigaÃ§Ã£o JaÃ-ba, ao fazer uma breve explanaÃ§Ã£o das
aÃ§Ãµes da entidade que representa, mostrou ao superintendente Dimas Rodrigues a necessidade de se promover uma
revitalizaÃ§Ã£o na infraestrutura de uso comum do JaÃ-ba, principalmente na melhoria da estradas internasÂ do
PerÃ-metro. Ao final do encontro Dimas Rodrigues afirmou que tudo farÃ¡ para agilizar o mais rÃ¡pido possÃ-velÂ esse
atendimento. O dirigente disse que ainda nesta semana irÃ¡ se encontrar comÂ o presidente e os diretores da Codevasf
em BrasÃ-lia, quando apresentarÃ¡ as solicitaÃ§Ãµes doÂ irrigantesÂ jaibenses.Â Â Â Â Â
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