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Presidente diz que 
evitou implantação 

'*x* 
sua paaencg^. 
le uffiw<madura 

O presidente José Sarney 
considera que graças à sua 
"paciência e equilíbrio" o 
Pais passa, hoje, por um 
período de estabilidade 
politica. "Caso contrário, o 
Brasil poderia estar atra
vessando uma guerra civil 
ou uma ditadura", disse o 
presidente em conversa 
com a editora Elaine Ler-
ner, na semana passada, 
em Brasília. 

Na sexta-feira, em seu 
programa semanal pelo rá
dio o presidente voltou a 
reafirmar isso. Disse que 
todas as suas atitudes têm 
sido para evitar qué a tran
sição democrática se frus
tre. 

Afirmou, também, que 
"tivemos muitas interpre

tações equivocadas sobre 
os meus últimos pronuncia
mentos abordando os te
mas políticos e me defen
dendo das injustiças que fo
ram cometidas", queixou-
se Sarney no programa 
"Conversa ao pé do rádio". 
O presidente referia-se aos 
seus dois programas ante
riores, em que ele acusou 
alguns setores da Consti
tuinte de querer desestabi
lizar o seu governo. 

Mesmo assim, Sarney 
reafirmou que Usará sem
pre o seu direito de defesa e 
advertiu: "Defenderei, 
com todas as minhas for
ças, o meu direito de defen
der o Brasil dos seus inimi
gos". 
O presidente explicou 

que todas as suas atitudes 
tiveram conto único objeti-
vo evitar uma frustração 
no processo democrático 
do País. "Eu não concedo a 
ninguém ser mais interes
sado na transição demo
crática do que eu, de ter 
prestado com o meu traba
lho, o meu exemplo, servi
ços maiores para que ele se 
concretize", enfatizou. 

Mesmo deixando clara 
sua disposição de continuar 
defendendo seus direitos, 
fazendo alusão ao mandato 
de cinco anos, o ponto cen
tral do confronto politico 
aberto dias atrás com a 
Constituinte, Sarney ame
nizou o tom contundente 
adotado nos pronuncia
mentos anteriores. Prefe

riu, na última sexta-feira, 
iniciar o programa citando 
a técnica da irrigação co
mo a "salvação" do País, 
no setòr agrícola. Um dia 
antes, o presidente havia 
visitado alguns projetos em 
Jaíba, Janaúba, Gorutuba 
e Porteirinha, no norte de 
Minas Gerais. Disse que 
pretende irrigar 100 mil 
hectares na região, 
tornando-a uma espécie de 
"Califórnia brasileira". 

O presidente defendeu a 
necessidade de desenvol
ver o interior do País. "Se 
não fizermos isso, nós tere
mos sempre um pais com 
injustiça social e um país 
capenga no seu desenvolvi
mento." 

"Defenderei o Brasil dos seus inimigos" 
Eis a integra do pronun

ciamento do presidente da 
República, José Sarney, 
em seu programa radiofó
nico semanal, na sexta-
feira: 

"Brasileiras e Brasileiros 
bom dia, 

Esta é mais uma Conversa 
ao Pé do Rádio, nesta sexta-
feira, dia 4 de marco de 1988. 

Aqui vos fala, mais uma vez, 
o Presidente José Sarney. 

Quero relatar que ontem visi
tei Minas Gerais. Esse grande 
Estado de tão grandes tradi
ções e tio inserido na história, 
do nosso País. Visitei Jaíba. Vi
sitei o projeto de Gorutuba. Vi
sitei Janaúba e Porteirinha, no 
norte de Minas Gerais. Fui ver 
os projetos de irrigação. 

Ali, temos grandes projetos, 
neste setor e a nossa meta é de 
100 mil hectares irrigadas na
quela área, o que significa 
.transformar aquela região na 
"Califórnia brasileira". Para 
que se tenha dimensão desse 
projeto, basta dizer que a esta
ção de bombeamento, já pron
ta, vai utilizar 10% das águas 
do São Francisco e é maior do 
que todo o abastecimento da ci
dade de São Paulo, de 12 mi
lhões de habitantes. 

O programa de irrigação ini
ciado pelo meu Governo, incen
tivado pelo Governo, pegou: 
ele é um dos pontos altos a ofe-

, recer ao nosso País, uma salda 
imediata para a produção de 
alimentos. Tenho dito e vou re-

) petir.na irrigação está' a nossa 
salvação. 

E, no inicio do Governo, eu 
estabeleci a meta de um mi-1 lhão de novos hectares irriga
dos. Muita gente não acreditou 
que pudéssemos cumprir esta 

j meta. Pois bem, nestes três 
! anos de Governo, do meu Go-
, verno, o Brasil já tem mais 700 1 mil hectares irrigados, que es

tão implantados. 
Quando eu comecei o Gover

no, nós estávamos abaixo da 
Argentina, do Peru, da Colôm
bia e da. Venezuela. Hoje nós 

; estamos à frente; passamos á 
> frente desses países. O Brasil 
) já tem dois milhões e 300 mil 
f hectares irrigados e termina

remos o meu Governo com a 
} meta alcançada. 
( Em todos os Estados do Pais 

irriga-se. No'Nordeste há um 
grande programa intensificado 
em todos oj Estados. E, para 
que se veja a importância da 
irrigação, basta dizer que ape
nas 4% da área plantada do 
Brasil é irrigada. Mas esta 
área é responsável por 16% da 
produção agrícola dó País. Isto 
mostra a importância da irri
gação. 

Nós estamos realizando pro
jetos de irrigação em ritmo 
acelerado, em todos os Esta-

. , dos. Eu quero citar alguns de-
«Bles. 

No Maranhão, por exemplo, 

nós temos o projeto de Flores, 
a barragem de Flores do vale 
do Marim, com projetos de irri
gação. Temos projeto de irri
gação em Pinheiro, em São 
Bento, em Palmeirândla, em 
Perimirim, no vale do rio Perl-
cumã. Em São Bernardo, no 
vale do rio Parnálba, e em São 
Bento, temos um grande centro 
de treinamento de irrigantes 
para formar recursos humanos' 
neste setor. 

No Piauí, temos programa 
no vale do Curguéia. Temos 
programa em Guadalupe, 
aproveitando a água da barra
gem de Boa Esperança. 

Temos programa em Par
nálba, onde estamos construin
do grande centro-nacional de 
pesquisa irrigada da Embra-
pa, que irá ser o carro-chefe, 
não só da pesquisa de Irriga
ção, como também de treina
mento de pessoal. 

No Ceará, temos projetos em 
Araras Norte, no Rio Acaraú, 
temos em Curu, no Paraipaba; 
temos na chapada do Apodi, no 
vale do Jaguaribe. Estamos 
construindo barragens no Mun-
daú. A Edson Queiroz, em San
ta Quitéria, Patu, Prazeres, 
Favela, Frios e Melancia, além 
de outros, muitos outros proje
tos menores. 

No Rio Grande do Norte, te
mos projeto no vale do Açu, em 
Açu, no Apodi; em Pau dos 
Ferros, em Parelhas e muitos 
outros projetos também de me
nor porte f 

"Minhas atitudes 
são para evitar 
que a transição 

se frustre" 

Na Paraíba, na Lagoa do Ar
roz, onde eu estive, como estive 
em Pau dos Ferros, em São 
Gonçalo, em Sousa, em Várzea 
Grande, em Rlal. 

Em Pernambuco, ampliação 
do projeto Moxotó, a barragem 
de Serrinha; ampliação do 
Projeto Nilo Coelho, de Petroli-
na. Em Sergipe, o projeto Cali
fórnia, que eu visitei. 

Em Alagoas, o Boacica e, na 
Bahia, Brumado, rio das Con
tas, Formoso, rio Corrente, 
barragem da Cuapé, barragem 
do Acrape e aproveitamento 
hídrico de barragens já exis
tentes. 

Em Minas Gerais, Jáiba, Go
rutuba, Barragens do Itaca-
rambl. São Domingos, em 
Francisco Sá. 

No Nordeste, nós cons
truímos três mil quilómetros 
de Unhas de energia para agri
cultura e perfuramos mais de 
mil poços artesianos profun

dos, além das escolas agrícolas 
em Tauá, no Ceará, e Petroli-
na, em Pernambuco, dentro do 
programa de 200 escolas técni
cas que iniciei para concluir no 
meu Governo. 

No Sul, nós temos dado apoio 
á iniciativa privada. Na eletrl-
flcaçSo rural, já fizemos 5.000 
quilómetros de linhas cons
truídas, 200 quilómetros de ca
nais para áreas a serem irriga
das, treinamento em recursos 
humanos, pesquisas agrícolas, 
créditos aos agricultores. 

Todas as universidades bra
sileiras estão envolvidas no 
programa de treinamento de 
pessoal técnico na área de Irri
gação. 

Mais de 1.500 plvós centrais 
estão Implantados no Centro-
Sul assegurando duas a três sa
fras anuais nessas áreas. 

Portanto, este é um progra
ma que não vai parar e não é 
apenas a meta de um milhão de 
hectares Irrigados. Ê -a meta 
do Brasil resolver o seu proble
ma agrícola; através da Irriga
ção, como estão fazendo a Chi
na, oPasquitão e a Índia. 

Como eu disse, eu ontem tive 
oportunidade de visitar alguns 
desses projetos no norte de Mi
nas. Visitei o que ali se realiza 
com trabalho de nossos agri
cultores. VI, por exemplo, em 
Gorutuba, os agricultores se 
reunirem num projeto autóno
mo, já sem a presença do Go
verno. E nós, que no principio 
do Governo procurávamos Im
portar, por exemplo, de Israel, 
a experiência do Moshav, do 
Ktbutz, hoje nós temos um mo
delo brasileiro já implantado 
em Gorutuba com a experiên
cia dos nossos próprios agricul
tores. " 

Tivemos uma grande con
centração em Janaúba. Eu fi
quei comovido. Mais de 40 mil 
{ressoas ali estavam. Foi uma 
esta extraordinária. Eu agra

deço ao povo daquela região, o 
grande povo do norte de Minas 
Gerais, a recepção, o carinho, 
o apoio e a estima com que me 
receberam. 

È o prefeito da cidade me pe
diu duas coisas: que eu tivesse, 
no meio da tempestade politica 
brasileira, paciência e deter
minação; E eu me comprometi 
a continuar tendo as' virtudes 
da paciência e da determina
ção, para prosseguir na transi
ção democrática. Jamais per
derei essas virtudes. 
, E o presidente da Cooperati
va, Edilson Brandão, que ali 
vem fazendo um grande traba
lho, dlsse-me detalhadamente 
do andamento do projeto, hoje 
comandado, como eu disse, pe
los próprios agricultores, sem 
influência do governo, que ape
nas entrou com a infra-
estrutura. 

Quero também agradecer ao 

Ítovernador Newton Cardoso a 
ealdade, o apoio, a dedicação 
com que tem ajudado ao meu 
governo. Vi o que ele está reali

zando no governo do estado na
quela área, em obras sociais, 
em estradas e em educação. 
Meus parabéns, portanto, aos 
mineiros, pelo trabalho que es- -
tá fazendo o governador New- > 
tonCardosp. 

O que vi no norte de Minas 
Gerais empolga, porque é o / 
Brasil do interior. Não o Brasil • 
nervoso, procurando motivos ' 
para se envenenar no pessimis- , 
mo. Mas o Brasil trabalhando, í 
sofrendo dificuldades, mas 
sem perder a dimensão do futu
ro, sabendo que o presente já é 
melhor do que o passado e que ; 
o amanhã será muito melhor • 
do que o nosso presente. 

"Os inimigos 
se escondem 
na capa do 

ódio fingido" 

Para terminar, quero dizer a 
todos os brasileiros e ás brasi
leiras que continuarei o meu 
caminho. 

Eu quero ser, como tenho si
do, o presidente que tem valori
zado o trabalho do Interior do 
Brasil. Nós não podemos dei
xar de Interiorizar o progresso. 
Se não fizermos isso, nos tere
mos sempre um Pais com in
justiça social e um Pais capen
ga no seu desenvolvimento. 

Quero dizer que tivemos mui
tas interpretaçóes equivocadas 
sobre os meus últimos pronun
ciamentos abordando os temas 
Êoliticos e me defendendo das 
ijustiças que foram cometi

das. 
Eu quero reafirmar que usa

rei sempre o meu direito de de
fesa. Eu não concedo a nin
guém ser mais interessado na 
transição democrática do que 
eu, de ter prestado com o meu 
trabalho, o meu exemplo, ser
viços maiores para que ela se 
concretize. 

Todas as minhas atitudes 
têm sido voltadas para evitar 
que a transição democrática se 
frustre. Tenho serviços presta
dos, portanto, ao meu Pais e á 
democracia. E vejo que o povo 
reconhece. Eu nunca coloquei 
por méu desejo, .como dizia, 
Lincoln, espinho- algum no pei
to de ninguém, mas defenderei, 
com todas as minhas forças, o 
meu direito de defender o Bra
sil dos seus inimigos, que mui
tas vezes se escondem até mes
mo na capa do ódio, ódio que 
ele mesmo ê um ódio tingido; 

Obrigado ao povo de Minas 
Gerais, ao norte de Minas Ge
rais. Obrigado ao povo de 
Jaíba, de Janaúba, de Porteiri
nha e de toda aquela região. 
Bom dia e até a próxima sexta-
feira". 


