
bontra os demagogos. 
l.oiEm seu primeiro aio puuuw uv *.,».., „ . 

presidente José Sarney se declarou um oti-
míista, confiante no futuro do País e fez uma \ 
advertência: t 

y — Esse é um país que não pode ficar nas 
mãos de agitadores, agiotas e demagogos. 

, .0 desabafo foi feito durante a solenida
de da qual o presidente participou em Si
mão Dias, município do interior de Sergipe, 
onde inaugurou o "Projeto Padre Cícero", 
de combate à seca. Sarney foi de São Luís, 
np Maranhão — onde passou parte de seus 
13 dias de folga de fim de ano — a Sergipe, 
desembarcando em Aracaju às 14h30. De lá 
foi para Simão Dias, que fica a cem quiló
metros, seguindo para Brasília às 20h00. 

; .Era seu discurso à população de Simão 
Dias — mais de dez mil pessoas participa
ram do ato público, sob um sol de 40 graus 
—|- prometeu, de todas as formas, lutar con
tra a "onda de descrédito, orquestrada por 
pessoas com interesses contrários ao Brasil, 
cujo único objetivo é ocupar o poder". Mas o 
presidente não citou nomes. 

I» Sàrhey garantiu que o País continuará 
crescendo, "a despeito dessas vozes que 
querem parar o Brasil para avançar no ter
reno das nossas dificuldades". Também pe-
djuum voto de confiança aos brasileiros: 

< — Vamos olhar o País com fé e esperan-
çja, tendo certeza da superação dos nossos 
problemas. Aos pessimistas tenho uni reca-
Idpsssnão ouçam meus programas de rádio, 
nem--os meus pronunciamentos, porque 
aqui festa um otimista que acredita,neste 

1 jo».<:\ Entre amigos 
jjs Ai.solenidade em Simão Dias foi uma 

|fès,ta;entre amigos, bem ao gosto de Sarney. 
Estiveram presentes, além do/governador 
deJSergipe, António Carlos Valadares (do 
PFL, o único dos eleitos que não pertence 
ab PMDB), os governadores do Maranhão, 
E-pitácio Cafeteira; da Paraíba, Tarcísio Bu- I 
rityjífl© Rio Grande do Norte, Geraldo Melo; 
d^Minàs Gerais, Newton Cardoso, e os inte-
rircdside Alagoas, Moacir Andrade, e do 
qeat&jsFrancisco Castelo. Apesar de convi-
Idadosscestiveram ausentes Waldir Pires da 
Babiace Miguel Arraes de Pernambuco, es-
ises dois meio estremecidos com o Planalto. 
jCollor de Melo, de Alagoas, só não foi por
que estava no Exterior. 

Muitos ministros e outros políticos fo
ram à cerimónia. O ministro das Comunica
ções, António Carlos Magalhães (que trouxe 
da Bahia cerca de 40 prefeitos do PFL para 
a festa); Prisco Viana, da Habitação (que 
viajou;a São Luís para se encontrar com 
Sarney e viajou com ele para Sergipe); João 
| Alves, do Interior; Bayma Dennis da Casa 
[Militar e Hugo Napoleão, da Educação. Pa
ra encontrar a festa, o presidente viu uma 
população humilde, educada e simpática, à 
suã espera. Muitos vieram de municípios 
vizinhos nos 150 ônibus que o governador 
deislérgipe fretou. 

sobre o "Projeto Padre Cícero" — ela
borado pelo Ministério do Interior — Sar-
neyjOiíConsiderou um exemplo de seu lema 
"TucUfopelo social"; Disse ser um projeto 
"cojiiíjOS pés no chão", perfeitamente inte
grado diante de um panorama de poucos 
recursos do governo federal. Vai beneficiar 
12 milhões de nordestinos, através da cons
trução de açudes, adutoras e abertura de 
cisternas; além de outras obras, tudo orçado 
em l;bjlh.ão de dólares. 

Saraey reaf i rmou que o Nordeste é 
prioritário no seu governo e que se ele, um 
nordestino, não fosse o chefe da Nação, vá-
riosjQiètijftS programas para a região teriam 
sido engavetados nos últimos dois anos. 
"Nenhum presidente que vier depois de 
mimfjt^fSja coragem dè parar um projeto 
sociaHíòirçp o 'Padre Cícero'. Pela primeira 
vez s | 9 ^ h a para o social no Brasil, pela ; 
primeira,vez se atende a quem não tem I 
lobby dentro do governo." [i 


