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Petrolina — O presidente José 
Sarney anunciou ontem sob 
aplausos, que pretende promover 
um programa de irrigação de um 
milhão de hectares de terras do 
Nordeste — a mesma cifra con
seguida em toda a existência do 
Pais — para aumentar a produção 
de alimentos. Ele advertiu que "se 
as coisas continuarem como 
estão", haverá daqui mais alguns 
anos não mais o choque do 
petróleo, mas o choque de alimen
tos". Sarney foi também muito 
aplaudido quando setenciou aue 
"os pobres são a opção prioritária-
do Governo". 

O presidente Sarney ressaltou 
também em seu discurso que a 
Reforma Agrária pretendida pelo 
seu Governo visa não criar, mas 
evitar a violência. Sarney — ao 
citar pela primeira vez um 
presidente da revolução — en
fatizou que a Reforma Agrária 
será realizada com base no 
estatuto da Terra — "uma lei do 
Presidente Castelo Branco, sem 
outro propósito que não o de uma 
reforma com a participação de 
todos, com a consciência de que 
deseja resolver este problema". 

Sarney, ao destacar, durante 
quase todo o seu discurso, 
a necessidade de mais irrigação 
para o Nordeste, lembrou que os 
países mais populoso — como a 
índia e a China — sempre se en
caminharam para essa solução. 
Sem citar o nome de Leonel 
Brizola. ele disse ter ouvido do 
governador que o metro do Rio 
custa ao governo diariamente 
cerca de Cr* 500 milhões e obser
vou: "Com a metade do metro 
teríamos modificado, toda a 
situação cb Nordeste no setor de 
irrigação". 

S audosismo 
O presidente José Sarney, ao 

chegar ontem a Petrolina, às 
8h30, meia hora antes do previsto, 
estava propenso a fazer uma 
viagem técnica, para conhecer os 
grandes projetos de irrigação da 
Codevasf (Comissão de Desen
volvimento do Vale do São Fran
cisco) e a observar as pesquisas 
desenvolvidas pelo Centro de 
Pesquisas cb Trópico Semi-Ãrido" 
— CPTSA. Mas ao rever 
Petrolina, terra natal do ex-
senador e amigo Nilo Coelho, e ao 
vacinar as crianças Givaldo e 
Fábio Amaro, da Creche Dr. Car
doso Sá, no bairro José e Maria, o 
presidente mostrou mais uma vez 
sua origem nordestina. 

Saudado por romeiros do São 
Francisco, que formaram duas 
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Sarney afirmou que a Reforma Agrária não vai violentar o campo 
alas com os remos para o alto. o 
presidente José Sarney iniciou 
um percurso de ônibus pelas ruas 
de Petrolina, por áreas de 
caatinga e por regiões irrigadas 
pela Codevasf. Sempre acom
panhado pelos governadores 
Roberto Magalhães, de Pernam
buco: João Durval, da Bahia, e 
João Alves, de Sergipe. O 
presidente revia lugares por onde 
passara várias vezes como 
senador. 

Na Creche dr. Cardoso Sá, 
após percorrer a cidade de 
Petrolina no sentido oeste-leste, o 
presidente José Sarney abraçou 

uma criança e vacinou mais duas, 
tendo ao lado o ministro da 
Saúde. Carlos Sant'Anna, que 
também vacinou um' menino con
tra a pólio. À saída da creche, a 
exemplo' do que aconteceu em 
todo o trajeto do aeroporto ao 
local de vacinação, o presidente 
viu faixas pedindo irrigação, 
recebeu dezenas de cartas, acenou 
para a multidão e foi saudado por 
bandeirolas verde-amarelas e ai-
viazulinas, as cores de Pernam
buco. 

No percurso até o CPTSA, 
distante quase 40 km de 
Petrolina, o presidente pôde ob

servar áreas irrigadas do Projeto 
Bebedouro, que no momento en
frenta uma grave crise, ao 
apresentar um déficit de 800 
milhões de cruzeiros, e tomou 
conhecimento das pesquisas em 
realização pela Embrapa na área 
do trópico semi-árido. 

No CPTSA, após ouvir o 
diretor Renival Alves de Souza 
pedir reforma agrária como uma 
forma de superar o atraso nor
destino, e depois de escutar atento 
as exposições do presidente da 
Embrapa, Luís Carlos Pinheiro 
Machado, e do industrial Geraldo 
Rolas, dono de um projeto de 
irrigação no Rio Grande do Norte, 
o presidente José Sarney relem
brou o Rio São Francisco que. 
segundo ele, luta até contra a 
Natureza para irrigar o Nordeste, 
"em lugar de procurar terras ricas 
para banhar". 

Denúncia 
As lavouras verdes, frutas 

abundantes e a alegria dos 
colonos, que o presidente José 
Sarney viu em Petrolina, são 
falsas. Essa. ao menos, foi a 
denúncia entregue ao presidente 
em documento oficial dirigido pelo 
PMDB local, que acusa a família 
do ex-senador Nilo Coelho, 
proprietário de terras da região, 
de ser a única beneficiada com os 
projetos da Codevasf. 

De acordo com o presidente do 
PMDB de Petrolina, Ruy 
Amorim, a família Coelho montou 
o mesmo cenário artificial arma
do para outras visitas de au
toridades federais. As frutas 
mostradas ao presidente foram, 
segundo o PMDB, trazidas do 
município vizinho de Santa 
Maria da Boa Vista, da fazenda de 
um latifundiário espanhol 
conhecido como Molina. 

Ainda segundo Ruy Amorim,a 
mesma encenação aconteceu 
durante inspeção que o então 
presidente Costa e Silva fez ao 
projeto. quando melancias, 
melões e uvas foram amarrados 
aos ramos das plantas. O PMDB 
afirma ainda, em sua denúncia, 
que dos 1688 colonos do Projeto 
Nilo Coelho, 550 estão inadim-
plentes, o mesmo acontecendo, 
acrescenta o partido, com o 
Projeto Bebedouro, onde dos cem 
pequenos agricultores, apenas 30 
estariam em condições de manter 
as suas terras. 

' Os colonos insatisfeitos, frisou 
o dirigente do PMDB, foram 
levados propôsitalmente por em
pregados da família Coelho para 
locais distantes da passagem da 
comitiva presidencial. 


