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O Programa de Venda de Milho em Balcão, operacionalizado pela CONAB, apresenta
para a Região Nordeste, até a data de 2/7/12, os seguintes dados estatísticos (Kg);
Demanda anterior Port. 470: 129.500.000
Demanda Port. 470:
144.890.800
Contratado:
111.250.000
Comando Efetuado (21/6/12) 33.900.000
Embarcado:
38.015.810
Saldo a Embarcar:
73.234.190
Saldo a Contratar:
162.640.800

O Diário Oficial da União publicou a Portaria Interministerial 601, de 29 de junho, que
altera parâmetros para a liberação de milho em grãos dos estoques públicos e o
montante para até quatrocentas mil toneladas do produto.

O Banco do Nordeste do Brasil – BNB
apresenta nas duas tabelas abaixo a
movimentação financeira das Linhas Emergenciais da Seca, atualizada em
30.06.2012, por programa e por setor.

FNE 2012 LINHAS EMERGENCIAIS SECA 2012 POR PROGRAMA

Programa

Contratações
Valor Total
Qtde. Operações
Aplicado (A)

Posição: 30.06.2012
Propostas em
Demanda
Carteira
Estimada Total
Valor Total
(A) + (B)
Proposta (B)

FNE SECA

1.284

70.157.468

33.039.007

103.196.474

PRONAF SEMIÁRIDO SECA

18.980

91.080.959

38.398.856

129.479.816

Total

20.264

161.238.427

71.437.863

232.676.290

Fonte: BNB
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FNE 2012 LINHAS EMERGENCIAIS SECA 2012 POR SETOR
Posição: 30.06.2012
Contratações
Setor
Vr Contratado (R$
Qtde. Operações
1,00)
Agricultura/Pecuária
755
10.171.097
Agricultura Familiar
18.504
88.785.229
Comércio e Serviços
876
53.270.698
Indústria
129
9.011.403
Total

20.264

161.238.427

Fonte: BNB

Com a estiagem os níveis dos açudes baixaram muito, sendo que alguns apresentam
volume abaixo de 20% de sua capacidade. Há risco de aumentarem as dificuldades
para o fornecimento d’água para alguns municípios ao longo do segundo semestre
do ano em curso. Tem havido episódios isolados de interrupção do abastecimento
d’água pelos carros pipa, causando grandes transtornos para a população atingida
que não tem alternativa para o consumo próprio e de animais.
A capacidade hídrica total da Região Nordeste é sub aproveitada em razão da
insuficiência da rede de canais, adutoras e sub adutoras existente.
Aumentou para 1.134 o número de municípios do semi-árido brasileiro onde foi
declarada situação de emergência por causa da estiagem. Na comparação com
balanço divulgado na primeira quinzena de junho, 121 localidades passaram a integrar
a lista da Secretaria Nacional de Defesa Civil.
Ceará
O Secretário do Desenvolvimento Agrário participou de reunião com pequenos
produtores do município de Canindé. A principal reivindicação apresentada pelos
trabalhadores diz respeito ao abastecimento d'água para as comunidades suprirem
suas necessidades de consumo e produção. Reivindicam mais cisternas de placa e
poços profundos com dessalinizadores, pois a água de muitas comunidades ainda é
salobra. Outra reivindicação são os sistemas simplificados de irrigação.
A situação se torna ainda mais crítica quando falta água para as atividades básicas,
não só no campo como na zona urbana. Há casos em que a população urbana já não
consegue mais receber água do açude e o abastecimento entrou em colapso. Esse é
o medo de dezenas de outros municípios que dependem, sobretudo, de pequenos
açudes, os primeiros a secar.
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Piauí
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 3ª Promotoria de Justiça de São
Raimundo Nonato, ajuizou ação civil pública cautelar buscando obrigar a empresa
Agespisa a abastecer todos os caminhões-pipa contratados pelo Exército com a água
extraída dos poços da localidade Serra Branca, a fim de evitar o desabastecimento da
zona rural.
Com a demanda, houve a desativação provisória do poço que atendia os caminhões,
em razão da quebra da bomba. O conserto leva pelo menos 15 dias. O fato causou
extrema preocupação diante da inexistência de alternativa viável para o
abastecimento.

Pernambuco
O pólo da Conab no Recife distribuirá mil toneladas do produto por mês, que será
comercializado em pontos de vendas localizados em seis municípios pernambucanos:
Caruaru, Garanhuns, Afogados da Ingazeira, Salgueiro, Ouricuri e Petrolina. Segundo
o gerente de produção e comercialização da CONAB, para cada uma das cidades,
serão disponibilizadas 27 toneladas de milho.

Paraíba
O Governo do Estado criou o Comitê de Fiscalização das Ações de Convivência com a
Estiagem no Estado da Paraíba formado por dez membros.
O Comitê terá representantes de uma variedade de instituições e suas funções serão de
supervisionar e propor ações que assegurem a correta aplicação dos recursos e
investimentos públicos em favor da população atingida pela estiagem em solo paraibano,
além de articular e acompanhar as ações de enfrentamento da estiagem desencadeada.

Sergipe
Os agricultores sergipanos atingidos pela seca começaram a receber as parcelas do
Bolsa Estiagem. 14.015 famílias em 18 municípios receberão o auxílio, totalizando um
montante de R$ 1.128.400. Cada beneficiado receberá R$ 400, em cinco parcelas
mensais de R$ 80.
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