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Caiado me 
por Euclldes Torres 

de Brasilia 
Os comentários sobre o 

tumulto ocorrido na quinta-
feira à noite em Cuiabá, on
de Ronaldo Caiado, presi
dente da União Democráti
ca Ruralista (U_DR>, rece
beu da Câmara Municipal 
um titulo honorífico, aca
baram atraindo as aten
ções de muitos produtores 
que foram na sexta-feira à 
Granja do Torto para assis
tir aos leilões de gado. 

O presidente da UDR 
contou a este jornal que 
chegou à cidade às 18 horas 
e às 20 horas dirigiu-se à 
Câmara dos Vereadores 
para receber a comenda da 
"Ordem do Legislativo de 
Cuiabá", junto com outras 
vinte pessoas. Disse que 
cerca de duzentos "bader
neiros" tentaram agredi-lo 
e que uma pessoa de sua 
comitiva levou uma pedra
da. Caiado considerou ete 
fato "um sinal de desespe
rada esquerda". 

Ronaldo Caiado afirmou 
que vai "ser um cabo elei
toral", atuando para eleger 
de vereador a presidente 
da República". Medindo; 
sua força política, o presi
dente da UDR disse que a 
livre iniciativa venceu por 
treze votos contra doze na 
subcomissão que examinou 
o capitulo sobre a política 
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e sua força política? 
agrária. Comentou que os 
produtores tiveram outra 
vitória na comissão temáti
ca, ocorrendo apenas "um 
tropeço" na Comissão de 
Sistematização, quando 
perderam por 53 a 40. 

"Agora vamos mostrar 
que os produtores têm uma 
grande maioria no plená
rio", afirmou o presidente 
da UDR. calculando que 
ganharam com 400 votos 
contra ISS nos temas refe
rentes à Ordem Social Eco
nômica e Agrária. Um dos. 
fundadores da UDR, Salva
dor Farina, que também é 
presidente da entidade no 
Estado de Goiás, afirmou a 
este jornal que "a bancada 
da _UDR, na Assembléia 
Nacional Constituinte, é de 
103 parlamentares. Sabe
mos que somos uma força 
política, mas jamais nos 
transformaremos em par
tido político". 

O leilão do produtor rural 
começou na sexta-feira á 
tarde, quando foi arrema
tado um touro puro-sangue 
Nelore de dezoito meses 
por CZ$ 660 mil em onze pa
gamentos, segundo infor
mou o coordenador do lei
lão, Fernando Junqueira. 
Ele contou que o animal foi 
devolvido à UDR pelo com
prador e leiloado novamen
te, saindo por CZ$ 550 mil, 
em onze pagamentos. 
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Até o meio da tarde de 
sexta-feira, tinham entra
do no Parque de Exposi
ções Agropecuárias <-de 
Brasília (Granja do Torto) 
4.500 animais, mas o presi
dente da UDR previa que 
seriam alcançados os 6 mil 
animais, capacidade máxi-' 
ma de alojamento. En
quanto contava os episó
dios ocorridos em Cuiabá, o 
presidente da UDR, numa 
bem organizada festa, tida 
por muitos parlamentares 
como uma verdadeira 
afronta, era rodeado de 
moças com camisetas da 
entidade com frases como: 
"queixada fora do bando, é 
comida de onça". -*'v 

PELE — Edson Arantes ̂ k> 
Nascimento, Pele, disM que 
poderá candidatar-se à Pfesi- ' 
déncio da Repúblico. Em visita ' 
a Nova York, onde jogou pelo 
Cosmos e popularizou o, fute
bol, ele afirmou o amigo* gue 
ia existe no Brasil um fofte 
grupo decidido a apoia-lo nes
sa pretensão. 

Pel* foi ver o situação dos 
negócios q\n tem nos Estados 
Unidos, e entre outras ativida
des atmoçou nos escritórios 
da multinacional WamerConv 
munieations com o músico'do
minicano Johnny Ventura? o 
rei do merengue, que em.ju
lho do próximo ano faró>ó-
rias apresentações no Brasil.! 
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