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Sarney usa projeto para mudar imagem 
•%. r 

Arquivo 

Rubem Azevedo Lima 

O Governo Federal lançará, nos 
próximos dias, programa para o 
qual o Brasil obteve financiamento 
de 300 milhões de dólares do Banco 
Mundial e que assessores quali
ficados do Presidente da República 
reconhecem ter dois objetivos 
imediatos de grande importância: 
um, de natureza política; outro, de 
interesse fundamental no plano 
sócio -econômico. 

Trata-se de projeto ainda man
tido sob sigilo — o Projeto Campo 
Verde —, que pretende, a curto 
prazo, conter as tensões sociais que 
se propagam do Nordeste ao resto 
do País — devido à migração cres
cente de nordestinos sem trabalho 
— e reverter a imagem política 
negativa do presidente Sarney, 
suscetível, hoje, de explorações 
conatra o poder civil. 

Especificamente, o Projeto 
Campo Verde objetiva irrigar 
grandes áreas agricultáveis no 
Nordeste. Essa tarefa será dirigida 
pelo ex-governador João Alves, de 
Sergipe, atual ministro do Interior. 
Alves executou um programa do 
gênero, em seu Estado, quando 
governador, e obteve grande êxito 
econômico e social — na medida 
em que aumentou a fixação dos 
sergipanos à terra — e também 
político, pois a iniciativa lhe valeu 
a vitória nas eleições gerais de 
1986, contra o poderoso grupo dos 

Francos, liderado pelo atual se
nador Albano Franco, do PMDB 
sergipano. 

Fim da seca 
Graças a projetos relativamente 

baratos de irrigação -r- que im
plicam a construção de poços ar
tesianos e barragens em áreas es
tratégicas — Sergipe, segundo as
sessores do presidente Sarney, 
ligados à comunidade de infor
mações, ficou livre, nos últimos 
dois anos, do problema das secas, 
enquanto retirantes de Bahia, de 
regiões próximas, acorreram em 
massa àquele Estado. 

O presidente Sarney e sua as-
sessoria de Informações confiam 
em que o Projeto Campo Verde — 
assim chamado porque se destina a 
recuperar o campo dos estados 
nordestinos para a agricultura — 
será importante para conter a ex
plosão urbana do País (o êxodo de 
trabalhadores nordestinos sem 
terra e sem trabalho) e para desar
mar a ação dos grupos que se 
opõem ao regime e ao Governo, 
promovendo, como dizem, intensa 
campanha de desestabilização ins
titucional. 

Sob esse último aspecto, o 
Projeto Campo verde —' cujos 
resultados poderão aparecer em 
poucos meses — é considerado 
menos instrumento da reconquista 
de prestígio, por parte de Sarney, 
na Constituinte, do que de preser
vação da própria democracia. 


