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ajuda e respaldo' 
BRASÍLIA — "Vou precisar de 

muita ajuda e respaldo, porque o ano 
político de 1987 não será fácil", disse 
ontem o Presidente José Sarney ao 
Ministro da Agricultura, íris Rezen
de, durante uma visita que fez ao 
Prefeito de Luziânia (GO), Orlando 
Roriz. Em entrevista dada nessa ci
dade, onde lançou o Programa de La
voura e Horta Comunitária, Sarney 
disse que o Plano Cruzado trouxe be
nefícios à população. 

Segundo ele, a inflação registrada 
em novembro último, de 3,29 por 
cento, é uma conquista, se compara
da com o índice de fevereiro deste 
ano, de 15 por cento, ou ainda com o 
índice acumulado desde então, que 
não chegou a 20 por cento 

— Se nos lembrarmos disso, va
mos verificar que o Plano Cruzado 
foi um grande plano, que melhorou a 
vida dos brasileiros — disse o Presi
dente. 

Na residência do Prefeito, íris Re
zende conversou com Sarney, lem
brando que o PMDB conquistou em 
Goiás uma bancada de 12 Deputados 
federais, "todos dispostos a dar res
paldo ao Governo no Congresso". O 
Presidente aproveitou a oportunida
de para pedir apoio político reforça
do. 

Na conversa informal com Orlan
do Roriz, José Sarney contou que 
chegou a ensinar eleitor a votar em 
seu sítio de São José do Pericumã, a 

Ao lado de íris, Sarney planta arroz 

45 quilômetros de Brasília. Ele per
guntou a um eleitor residente nas 
imediações em quem votaria em 
Goiás. Recebeu a resposta de que o 
voto seria para a chapa Henrique 
Santillo para Governador e Domin
gos Roriz (parente do Prefeito Orlan

do Roriz) para Vice, e aconselhou: 
"Continue votando em Roriz". 

Com seu tradicional jaquetão, gra
vata, sapatos pretos e calça bege, 
Sarney plantou sementes de arroz 
com uma matraca, acompanhado por 
mais de 200 matraqueiros da horta 
comunitária de Luziânia, sob um sol 
implacável. Elogiou o projeto, afir
mando que é uma iniciativa pionei
ra, devendo ser estendida a mais de 
700 municípios de todo o País. 

— O Brasil tem necessidade de ali
mentos, de aumentar a sua produ
ção. Estamos criando hortas comuni
tá r ias para colocarmos mais 
mão-de-obra a serviço da produção 
de alimentos. Desejo êxito a este pro
jeto, pois é uma experiência que de
verá proliferar — afirmou. 

O ambiente era de festa. O Presi
dente foi aplaudido por cerca de 500 
agricultores da região. Tomou cafezi
nho, comeu pão de queijo e salami-
nho. E pediu bis para as músicas to
cadas pelos 20 violeiros e 10 
sanfoneiros da Orquesta Sinfônica 
dos Violeiros de Goiás. 

Após o lançamento do Programa 
de Lavoura e Horta Comunitária foi 
que o Presidente José Sarney seguiu 
para a residência do Prefeito Orlan
do Roriz, que é seu amigo. Depois 
ele voltou para o sítio de São José do 
Pericumã, acompanhado do seu Se
cretário Particular, Jorge Murad, e 
de Dona Marly. 


