
0 presidente José Sarney dá 
iníeio, hoje, à colheita de trigo, du
rante sua permanência de duas ho
ras na Fazenda Itamaraty, localiza
da em Mato Grosso do Sul, entre os 
municípios de Dourados e Ponta 
Porã, fronteira com o Paraguai. 

Sarney viajará às 8 horas, 
acompanhado pelo ministro da 
Agricultura, Pedro Simon. O gesto 
simbólico de iniciar a colheira fes
tejará safra recorde de trigo, supe
rando as colheitas obtidas nos últi
mos dez anos. A safra deste ano 
terá um crescimento de 50% em re
lação aos últimos dois anos, pas
sando de 3,2 milhões de toneladas 
para seis milhões. 
* A Fazenda Itamaraty, proprie

dade de Olacir Francisco de Mo
raes, é considerada a maior produ
tora de soja do mundo, com seus 50 
ràil hectares de área. Cerca de 40 
mií hectares são totalmente culti
vados, com os mais variados tipos 
de cereais. Ali trabalham 14 enge
nheiros, 15 mil técnicos agrícolas e 
njâis cinco mil empregados nas 
mais diversas atividades. Possui 
sete aviões agrícolas e 800 máqui
nas^ tratores e colhedeiras. Na 
área destinada à moradia dos colo
nos conta com centro esportivo, 
hospital, escola de Io grau para 600 
ajunos e toda a infra-estrutura de 
uma minicidade. 
1
 f Era Ponta Porã, não há mais 

hotéis disponíveis, e até mesmo o 
La Siesta Hotel, do outro lado da 
fronteira, em Pedro Juan Caballe-
rb," está lotado. Os jornalistas que 

chegaram à região para acompa
nhar a visita do presidente Sarney 
estão encontrando dificuldades de 
hospedagem, bem como as autori
dades locais que não fizeram suas 
reservas. 

Ponta Porã, a 341km de Campo 
Grande, viveu um fim de semana 
de expectativa com a visita presi
dencial. Nos meios políticos, o 
principal assunto foi a questão 
agrária, que tem provocado ten
sões no Mato Grosso do Sul, princi
palmente no extremo sul, onde 
1.200 famílias de "brasiguaios" (co
lonos brasileiros que trabalhavam 
no Paraguai) esperam que o gover
no possa entregar-lhes centenas de 
hectares de terras para cultivo e 
moradia. 

Ameaças dos "Brasiguaios" 
O governador Wilson Martins 

quer aproveitar essa visita do presi
dente Sarney para expor a ele a 
ameaça dos "brasiguaios" de inva
dir latifúndios existentes na região 
de Mundo Novo e Sete Quedas, pró
xima ao Paraguai e Paraná. O go
vernador acredita que a vinda do 
ministro Nelson Ribeiro, da Refor
ma Agrária, "será muito oportuna" 
para encaminhar uma "solução 
emergencial" para esse caso, que já 
se arrasta por mais de três meses. 

Embora na agenda do presiden
te conste apenas uma visita à Fa
zenda Itamaraty, comenta-se que 
ele deverá conversar com o empre
sário Olacir de Moraes sobre o pla
no nacional de reforma agrária que 
vem sendo implementado nos Esta
dos de Santa Catarina e Paraná. Na í 

opinião do empresário, os oito hec
tares que o plano tem destinado 
para uma família trabalhar são in
suficientes, pois uma propriedade 
com essa dimensão só terá seis hec
tares plenamente aproveitados pa
ra o cultivo; os outros dois seriam 
ocupados por casas, terreiros, etc. 

O ideal, segundo Olacir, é que 
a reforma agrária seja feita através 
de propriedades médias nas quais, 
restabelecendo o antigo regime fa
miliar, cada grupo de agricultores 
possa trabalhar com 250 ou 300 al
queires. Isso permitiria, ainda, 
uma ampliação do nível de empre

go para técnicos, motoristas e ou
tros trabalhadores, observa o em
presário. 

Acrescenta ainda o produtor, 
que também é proprietário da 
Constran, (uma das maiores cons
trutoras do Brasil), que o País pre
cisa de fazendas e propriedades 
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que produzam cereais combina 
dos, para atender ao mercado in
terno e à pauta de exportações. Ná 
Fazenda Itamaraty, a plantação de 
trigo irrigado atinge cerca de sete 
mil hectares, mas há também o fei
jão, milho, gado, ervüfia, entre ou
tros. 


