Quinta-Feira, 17/8/89

O presidente

segura um gigantesco

limão, presente

de um agricultor

da região

Sarney inaugura primeira
fase do Projeto Brumado
Livramento de Bramado —
Até o final do Governo, o País terá
mais 800 mil hectares irrigados de
terra, responsáveis por 18% da
produção agrícola nacional. Ao
longo de sua história, até o início
do Governo, o Brasil tinha apenas
1,5 milhão de hectares irrigados.
A afirmação foi feita ontem
pelo presidente José Sarney, ao
inaugurar no município de Livramento de Brumado, na Bahia, a
primeira etapa do Projeto Brumado
de Irrigação envolvendo, inicialmente, 2.442 hectares de terra onde estão assentadas 3 16 famílias
de pequenos agricultores.
Durante seu pronunciamento,
ao lado do governador da Bahia,
Nilo Coelho, e dos ministros da
Agricultura, íris Rezende; das Minas e Energia, Vicente Fialho-, do
Interior, João Alves, e das Comunicações, António Carlos Magalhães,
o presidente José Sarney afirmou
que "a mentalidade da irrigação já
pegou" e que "não tem presidente
que venha me suceder que tenha a
coragem de parar, diminuir ou de
não considerar a irrigação como
um dos problemas fundamentais
para a redenção do Brasil".
Abrangência
O projeto de Livramento de
Brumado, desenvolvido pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, atingirá, quando
concluídas a segunda' e terceira etapas, uma área total de cinco mil
hectares irrigados. Na área, além
das famílias já assentadas nesta
primeira fase, foram destinados lotes para técnicos agrícolas, engenheiros agrónomos e pequenas
empresas rurais.
Com a conclusão da primeira
etapa, que entrou em produção em
jj outubro do ano passado, o Projeto
Brumado gera um mínimo de
dois mil empregos diretos, além de
quatro mil índiretos, nas atividades
de apoio à produção e comercialização das colheitas, no mínimo
duas por ano, em lavouras temporárias de hortaliças e grãos.
A estimativa da renda bruta
anual do perímetro irrigado nesta
primeira etapa chega a NCzS 18,3
milhões, valor que será elevado
para NCzS 38,3 milhões, a preço
de hoje, com a implantação das outras duas etapas.
For gravidade
O que diferencia o Projeto Brumado quanto à sua concepção de
engenharia é o fato de irrigar por
aspersão sem consumir energia,
com o aproveitamento da topografia da região, sendo a água captada
a cerca de 100 metros acima do nível da área irrigada e conduzida
aos lotes por gravidade.
O presidente José Sarney chegou a Livramento de Brumado às
10h30, em um helicóptero da For-

O agricultor

Nascimento

mostra a Sarney o que

;a Aérea Brasileira, após deixar o
avião Brasília, na cidade de Brumado. Acompanhado de Dona
Marly e ministros de Estado, Sarney fez uma visita a uma plantação
de feijão, de propriedade do agricultor António Carlos Nascimento,
de 35 anos, pai de seis filhos que,
há pouco tempo na região, conseguiu construir sua casa de alvenaria, t a m b é m v i s i t a d a p e l o
Presidente.
Recepção
Após descerrar a placa comemorativa à inauguração da fase inicial do projeto, Sarney fez uma pequena visita à sede da Cooperativa
dos Agricultores e seguiu para o
palanque armado, onde foi recebido por cerca de 500 agricultores
rurais. Sarney ouviu os pronunciamentos do prefeito do município,
Emerson Leal (PDS), que lhe entregou o título de Cidadão Honorário
de Livramento de Brumado, além
do agricultor mais antigo da área,
Raimundo Riqueza, que pediu ao

produz

Presidente novas providências para a distribuição de mais lotes a outros sem-terra.
O ministro da Agricultura, íris
Rezende, disse que o presidente José Sarney, daqui a sete meses, ao
deixar o Governo, será lembrado
como o Presidente que "combateu
o bom combate, lembrando-se dos
humildes", além de afirmar que
"com o passar dos anos, a população vai eleger Sarney como o Presidente da Agricultura".
Do governador Nilo Coelho,
Sarney ouviu elogios e a promessa
de que "sempre reconhecerá o seu
trabalho", salientando que a Bahia
deve ser encarada como a região
mais promissora que há irrigação
no País
Após a rápida visita a Livramento de Brumado, o presidente
Sarney embarcou de volta no helicóptero da FAB, que o levou até
Brumado, onde tomou o Brasília
com destino ao Distrito Federal, onde chegou por volta das 15h30.

À tarde, comitiva volta a Brasília
i

Divulgação

O presidente José Sarney desembarcou na Base Aérea de Brasília às 15h25, retornando de Livramento do Brumado — BA, onde foi
inaugurar projeto de irrigação.
Com ele, desembarcaram do avião
Brasília prefixo VC-97, da Força
Aérea Brasileira dona Marly e os
ministros António Carlos Magalhães das Comunicações; Vicente
Fialho das Minas e Energia; íris Rezende da Agricultura; João Alves
do Interior e Rubens Bayma
Denys, Gabinete Militar.
Na Base Aérea, o presidente
foi recepcionado pelos ministros
Ivan de Souza Mendes, Serviço Nacional de Informações; Roberto
Cardoso Alves, Indústria e Comércio; e Saulo Ramos, da Justiça,
além do díretor-geral da Polícia Federal, Romeu Tu ma. Depois dos
cumprimentos de praxe, o presidente e dona Marly embarcaram
em um helicóptero que já os aguardava, e foram direto para a Granja
do Torto.
Nenhum dos ministros presentes quis falar à imprensa. Ape-
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No palanque,

Sarney recebeu o título de cidadão

nas o ministro das Comunicações,
quando entrava no carro, a um repórter que lhe perguntou sobre o

honorário

PFL, seu partido: Falar do PFL é a
c o n v e r s a ma s difí c i 1 da
República".

