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‘‘O progresso na região de Queimada e Caldeirãozinho
aumentou com a chegada do projeto das cisternas’’
Essa afirmação do seu Jaime Oliveira
Silva, 62 anos, morador da região de
Queimada, município de Ipirá, é de
quem pensa no futuro com otimismo e
trabalha no presente para garantir uma
vida melhor para sua família e vizinhos.
Filho de vaqueiro, desde criança, ele
trabalha com agricultura e pecuária na
Fazenda Caldeirãozinho, aonde nasceu,
casou-se com D. Marisa Sampaio Silva e
teve quatro filhos. “Toda vida vivi no
semiárido, afirma ele”.
Jaime Oliveira Silva

A vida de seu Jaime sempre foi marcada pela atuação em cooperativa, sindicato e na
organização comunitária. Ele já foi presidente da Cooperativa de Desenvolvimento
Agropecuário de Ipirá (CODAPI), na qual é associado até hoje, e conta com entusiasmo
uma das conquistas da cooperativa: “fizemos um trabalho para conseguir a DAP
(Declaração de Aptidão ao Pronaf) para várias pessoas que não podiam acessar crédito
porque não tinha a DAP. A cooperativa fez muitas reuniões e encaminhou muitos
agricultores para tirar a DAP”.
O espírito de cooperação está presente na
realidade desse agricultor que trabalha
juntamente com sobrinhos, irmãos e
vizinhos em um açude, localizado na sua
propriedade, na produção de diversas
culturas, como: milho, abóbora, maracujá
e melancia. Ele também deu uma área
para um vizinho plantar: “quanto mais a
gente puder agrupar as pessoas, melhor”.
No açude tem ainda uma criação coletiva
de peixe, espécie tilápia, e há planos de
fazer um tanque rede nesse espaço por
causa dos predadores.

Pôr do sol no açude
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Articulação Semiárido Brasileiro – Bahia

Seu Jaime produz alimentos sem produto
químico
e
faz
processos
de
compostagem e biofertilizantes para
utilizar na sua plantação.
Desde o ano passado, ele vende para a
merenda escolar por meio do PNAE
(Programa Nacional de Alimentação
Escolar) e, esse ano, já está se
preparando para fornecer maracujá.

Seu Jaime exibe, orgulhoso, sua plantação
de maracujá e a compostagem (à direita)

Os planos de seu Jaime para o futuro aumentaram com a
implantação da cisterna de enxurrada na sua propriedade. Por
enquanto, ele está usando a água da cisterna para consumo,
mas pretende puxar um cano da cisterna até um terreno
próximo à sua casa para usar na irrigação de plantas e
hortaliças. “A minha esposa vai ficar trabalhando aqui, aí quando
eu terminar de fazer os canteiros, a minha esposa cuida aqui e
eu lá no açude, que o trabalho é mais pesado.”
Ele já participou de capacitações sobre Gerenciamento de Água para Produção de
Alimentos e Manejo de Sistema Simplificado de Água para Produção, realizadas pelo
Programa Uma Terra e Duas Águas, e afirma, com a sua experiência de anos de
convivência com o semiárido: “quanto mais a gente economizar, melhor. Pelo o que a
gente tá vendo vai faltar água doce. Além de diminuir, a chuva está irregular: durante
30 dias chove muito e fica 4 meses sem chover. A má distribuição da chuva tem
influenciado demais para o decréscimo da produção”.

Cisterna de enxurrada

Para ele, o projeto de cisternas da ASA foi ótimo. A cisterna está ajudando na irrigação
das plantas e as pessoas da comunidade estão produzindo hortaliças sem produto
químico. A cisterna foi um incentivo para isso. E, com entusiamo, conclui: “A gente tem
um futuro promissor de acordo com essas atividades que são implantadas. A gente tá
otimista e acreditando que todos os sertanejos vão entrar nesse programa e que o
município seja bem melhor do que tá sendo agora.”
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