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aos estados do Sul 
Os governadores dos três estados do Sul (Rio Grande do 

Sul. Santa Catarina e Paraná) saíram ontem frustrados de 
uma reunião com o presidente José Sarney e o ministro da 
Fazenda. Dilson Funaro. no Palácio do Planalto: foi ne
gado a eles um tratamento especial para crédito de ma
nutenção do pequeno produtor rural atingido pela seca. 
Este pleito havia sido definido durante um encontro, an
teontem, dos três governadores em Florianópolis, quando 
acharam conveniente estender esse tipo de financiamento, 
atualmente exclusivo dos Estados Nordestinos, ao Sul do 
Pais. 

Irritação 
A negativa, fundamentada durante a reunião de ontem 

pelo ministro da Fazenda, provocou decepção nos gover
nadores, e irritação em Espiridião Amin. de Santa Ca
tarina, que lembrou o ano de 1983, quando o Sul foi as
solado pela -s enchentes e recebeu uma linha de crédito 
emergencial de 60't de encargos fixos- Agora, eles preten
diam os encargos financeiros com 35''í da correção mo
netária e 3''< ao ano de juros. "Saio dessa reunião preo
cupado com os rumos da política agrícola", completou o 
Governador catarinense. 

De acordo com os governadores. Funaro. que parti
cipara minutos antes da reunião de rotina com Sarney para 
delinear a luta anti-inflacionária do Governo, justificou 
baseando-se em "contingências imediatas". José Richa. do 
Paraná, disse que da conversa restou apenas um alento: foi 
admitida a possibilidade de o Governo renegociar a dívida 
dos produtores quando estas vencerem, em julho. Mas. as
sim mesmo, se persistir a estiagem. Mais revoltado. Amin 
lembrou que em julho "muitos não serão sequer gover
nadores, em função da Constituinte". Jair Soares, do Rio 
Grande do Sul, deixou o Palácio sem dar entrevista, 
alegando um compromisso inadiável em outro Ministério. 
A tarde, ele definiu sua transferência do PDS para oPFL. 

Sementes 

Além do crédito emergencial. calculado em Cr* 3,6 
milhões para manutenção de cada família de produto 
rural, os governadores pleiteavam a liberação de CrJ 500 
bilhões com juros de 3"r e 50 "i da correção monetária' 
para projetos de irrigação e auxílio a fundo perdido para 
aquisição de sementes destinadas ao replantio. Este último 
item. segundo José Richa. está sendo atendido, devendo ser 
recuperada boa parte das safras de feijão e milho nos três 
estados no período de maio a junho próximos. 

No entanto, os estados não podem contar com ante
cipação de recursos de seus orçamentos, como pretendiam • 
por orientação expressa do ministro Funaro, que com isso 
deseja conter a inflação. 
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irrigação é ponto de honra 
A irrigação do Nordeste é o ponto de honra do governo 

do presidente José Sarney, segundo prometeu ele próprio, 
ontem, ao lançar o Programa de Irrigação do Nordeste e o 
Programa Finor Alimentos, um conjunto de medidas quê 
visam transformar o Nordeste. "Mudar o Nordeste e, sem 
dúvida, mudar o Brasil'.', afirmou Sarney. 

O Programa de Irrigação do Nordeste, lançado ontem 
em cerimônia no Salão Leste do Palácio do Planalto, na 
presença de 12 ministros de Estado (um dos ausentes foi o 
ministro da Agricultura, Pedro Simon), cinco governa
dores, vários parlamentares e dezenas de empresários, 
prevê investimentos de US$ 4,3 bilhões em cinco anos e a 
irrigação de um milhão de hectares de terras nordestinas e 
que, segundo Sarney, vai duplicar a produção de alimen
tos na região. 

Os objetivos básicos do Programa de Irrigação, citados 
pelo Presidente são: aumentar a produção e a produti
vidade; facilitar o acesso á terra por parte dos pe
quenos produtores; incentivar o desenvolvimento de áreas 
irrigadas pela iniciativa privada; criar empregos estáveis 
e bem remunerados; promover a organização de produ
tores; contribuir para a formação de uma infra-estrutura 
agroindustrial no Nordeste e fortalecer os serviços de 
pesquisas, capacitação e assistência técnica. 

— Essa irrigação, que vira* com o programa, disse -
Sarney, permitirá a produção de mais de 4 milhões de 
toneladas de grãos e mais de 900 mil toneladas de ma
térias-primas industriais, anualmente". Ele prevê, tam
bém que cerca de 60 por cento dos seus recursos caberão à 
iniciativa privada, "fundamental para o êxito desta ação. 
É recomendação expressa que a iniciativa privada tenha 
condições de desenvolver, de braços dados om o Poder 
Público, o Programa nos 10 Estados abrangidos pela área 
da Sudéne. O Programa de Irrigação será o ponto de 
apoio que moverá a economia da região", disse o Presi
dente. 

O ministro do Interior, Ronaldo Costa Couto, e o -
superintendente da Sudene, José Reinaldo Tavares, foram 
unânimes em afirmar, também falando durante a sole
nidade da participação da iniciativa privada no Programa 
de Irrigação do Nordeste, que para isso contará com in
centivos especiais. 

Do total de um milhão de hectares previstos pelo 
Programa, seiscentos mil deverão ser implantados pela 
iniciativa, privada ficando os quatrocentos mil restantes 
para execução pela Companhia de Desenvolvimento do 
Vale do São Francsico, Departamento Nacional de Obras 
contra as Secas, pelo Departamento Nacional de Obras de 
Saneamento e pelos governos estaduais. 

Bahia, Ceará e Minas Gerais são os Estados com maior 
participação em área no bolo de 1.043,3 mil hectares. A 
distribuição territorial do Programa, na jurisdição da -
Sudene, este ano, no total de 92,888 hectares ficará as
sim: Maranhão, 3.100ha; Piauí, 9.888; Ceará. 11.372; R. 
G. do Norte, 2.800: Paraíba, 2.570: Pernambuco. 2.243: 
Alagoas, 4.900; Sergipe, 3.067; Bahia, 25.968; Minas 
Gerais, 13.480; Projetos Comuns, 24.500. 


