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- 12 ENCONTRO ENTRE IRIS REZENDE MACHADO E OS 

AGRICULTORES 

_ AC/SNI 

- Xerox de uma Cartilha 

1. Na abertura da Cartilha de Mensagem aos agri-

cultores, lançada em comemoração ao dia que homenageia essa classe, 

28 de Tulho, os candidatos do Partido do Movimento Democrático Bra 

sileiro no Estado de GOIÁS (PMDB/GO), IRIS REZENDE MACHADO (ex-pre 

feito de GOIÂNIA/GO e ex-cassado) para Governador, e os deputados 

federais GENÉSIO VIEIRA DE BARROS e FRANCISCO DE FREITAS CASTRO, 

candidatos à reeleição, sendo que o segundo optou pelo Legislati-

vo Estadual, dizem:esse e o momento em que "precisamos conversar, 

quando todos os brasileiros estão empenhados na luta pela redemo-

cratização do Pais, cujo grande primeiro passo será dado no próxi-

mo dia 15 NOV 82". 

Classific"n, também, nessa abertura, o Governo 

como impopular, pois"descarrega milhões de cruzeiros nos projetos 

"Rio Formoso" e "Alto Paraíso", o que beneficia uma minoria de apa 

drinhados e os autênticos produtores agrícolas enfrentam dificulda 

des para exercerem suas atividades." 

2. No transcorrer desta cartilha aos agri,.:ultores, 

falam do êxodo rural e da necessidade dos agricultores permanece-

rem em suas terras. Apontam várias metas em ajuda ao homeni do cam 

po, dentre elas: 

a. Escolas na zona rural 

b. Postos Médicos 

c. Benefícios Sociais 
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CONTINUAÇÃO DA INFORMAÇÃO Nº 097/115/AGO/SNI/82 	(FLS.02/02) 

d. estradas para escoamento de produção 

e. Escritórios locais para assistência técnica 

f. Distribuição de terras para oagricultorqme 

não as tenha 

g. Abrir as portas das entidades financeiras 

para os agricultores. 

3. Mensagem ao dia do Agricultor: 28 JUL 82: O He 

rói Anônimo do Progresso e Desenvolvimento da Nação. Tecem vários 

elogios à classe no intuito de angariar simpatia e, conseqUentemen 

te, votos. 

A mensagem critica o Governo, afirmando que o 

mesmo age dessa forma: Quem planta não colhe os melhores resulta-

dos. 

4. O documento conclui, ao convocar os agriculto-

res, dizendo: "o seu voto vale igual ao voto dos generais, dos en 

gravatados dos gabinetes", e no dia 15 NOV 82 eles poderão dizer 

NÃO À CORRUPÇÃO E Á ADMINISTRAÇÃO que vêm prejud4.cando-o e que es-

tá "destruindo o nosso Estado de GOIÁS". "Queremos apojá-los e pre 

cisamos do seu apoio". 

* * * 

TODA PESSOA OUE TOME CO-

NHECIMENTO DESTE DOCUMENTO 
FICA RESPONSÁVEL PEIA MANU-

TENÇÃO DE SEU SIGILO (RSAS). 
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Prezados Companheiros Agricultores', 
'002932 13AGU82 

E com grande emoção que nós, companheiros 

do PMDB, os recebemos em nossa casa para debater os assuntos de 

interesse da classe dos produtores agrícolas do Estado de Goiís. 

E é exatamente neste momento que precisamos conversar, quando to 

dos os brasileiros estão empenhados na luta pela redemocratiza - 

ção do Pais, cujo grande primeiro passo serã dado no próximo / 

dia 15 de novembro. 

Estí chegando a hora da grande decisão.Es 

tã chegando a hora de todos nós, povo brasileiro, participarmos' 

das grandes decisões que conduzirão a nossa Pítria pelos cami- ' 

nhos do desenvolvimento com paz e justiça social. Estí chegando/ 

a hora do vote, a única arma de que dispomos para moralizar 	as 

instituições públicas e acabar com a corrupção e os desmandos a-

dministrativos que jí não podem mais serem suportados por nossa' 

gente. 

Estã chegando a hora, prezados companhei-

ros, de acabarmos com os benefícios que são concedidos a uma mei 

a dúzia de privilegiados, em detrimento de uma infinidade de ho-

mens que trabalham de sol a sol, nos campos de nossa terra, para 

garantir o abastecimento das grandes populações. Enquanto 	este 

governo impopular descarrega milhões de cruzeiros nos projetos ' 

Rio Formoso e Alto Paraíso, beneficiando um pequeno grupo de apa 

drinhados, os autênticos produtores agrícolas de toiís enfrentam 

mil dificuldades para exercer suas atividades. 

Neste momento, a participação de cada um 

é muito importante, e é por este motivo que estamos nos reunindo 

com 35 representantes da classe Aos produtores agrícolas de Goi-

ís para ouvir suas opiniões e sugestões, as quais farão elrte in 

tegrante do plano de governo do PMDB. 

Vamos todos juntos, através do voto cons-

ciente e democrítico, expurgar os corruptos e anti-democratas, e 

colocar em seus lugares os homens que respeitam os direitos humo 

nos e que governarão o Estado de Gois com seriedade, honestida-

de e,dignidade. 

Ir/ Rezende 	rancisco de Castro Genísio de Barros 
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Nêste trabalho elaborado, procuramos mostrar ao agricultora neceg 
sidade dele permanecer na zona rural, com o devido apoio e condições 
que o Futuro Go% erno do PMDB tem para lhe oferecer. 

Citamos então que diversas medidas serão tomadas para ser evi-
tado, o Exodo Rural. 

Em síntese nós criticamos a situação atual, mas mostramos o que 
seguramente poderá ser feito para melhorar amanhã as condições do 
agricultor. 

Citamos várias metas: 
1) Construir Escolas na zona rural, 
2) Instalar Postos Médicos 
Gabinetes Dentários 
3) Construir Campos de Futebol, 
4) Levar beneficios sociais à zona rural. 
5) emstruir Estradas para o escoamento da produção, 
6) Implantar Escritórios Locais na zona de produção, instalados em 

áreas estabelecidas para assistência técnica, creditícia, orientação sobre 
a situação do mercado (preços, oferta e procura), dar o apoio necessário 
ao agricnitor, ser porta voz do agricultor e elo de ligação entre agricul-
tores — Úrgãos agrícolas, 

7) Implantar galpões nas zonas de produções para prestação de 
serviços: beneficiamento, classificação e padronização dos produtos para 
que o produtor ganhe tempo e mercado, 

8) Distribuição de terras para o agricultor que não tenha, 
9) Incrementar e formação de Grupos, Sociedades agrícolas e 

cooperativas, 
10) Abrir as portas das entidades financeiras para os agricultores, 
11) Valorização do Agricultor, sua nobre missão, 
12) Ne^essidade do agricultor ganhar mais: 
— al, _dura de novos mercados com a comercialização é distância e 

implantação de industrias, 
13) Condições para reduzir o custo final dos produtos: 
— O agricultor adquirir sementes, adubos, equipamentos agricolas 

a preços reduzidos, seja pelo processo de compra conjunta em grande 
escala (grupos, sociedade ou cooperativas) e através de apoio do Futuro 
Governo do PMDB, 

— Uso do transporte coletivo para economia de combustível, 
— Redução ou eliminação das :aras de uso cobradas pela Ceasa, 

mercados e feiras, 
— Criação de indústrias de embalagens (caixas, sacos) em Goiás 

para rechição dos preços ao agricultor, 
Pr; curamos mostrar ao agricultor que temos condições reais de 

evitarmos o êxodo rural e que Goiás é um estado eminentemente agrícola 
que precisa abastecer o Brasil e os Países carentes de alimentos. 



/SM íris Rezende Governador , r- . 
Genésio de Barros Deputado Federal 10 0 2 9 3 2 1 3 AGO 82 ; 

Francisco de Castro Deputado EstadtiaL. 

New 



SALVE O DIA 28 DE JULHO 
DIA DO AGRICULTOR. 

IRIPlaSraREZENDE 

GENÉSIO DE BARROS 
Para Deputado Fèderal 

FRANesco DE CASTRO 

Seu voto de confiança 
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ao agricultor 
Salve o dia 28 de Julho, registro importante no tempo, pois celebra-

se o Dia Nacional do Agricultor. 
Unimo-nos às manifestações de especial carinho com o que se dis-

tingue o HEROI ANÓNIMO DO PROGRESSO E DESENVOLVI-
MENTO DA NAÇÃO. 

O crescimento de qualquer região depende muito desta magnifica 
classe de trabalhadores que, em sua simplicidade que lhe é cenicteris-
tica, constitui um dos esteios de nossa sustentação que, diariamente 
trabalha a terra, na incerteza do sucesso e enfrentando com coragem, os 
riscos que a natureza lhes oferece. 

Sempre dizemos bem alto, o quanto respeitamos e admiramos o 
trabalho de cada agricultor, transmitindo ao VALENTE HOMEM DA 
TERRA a nossa fé e esperança de que dias melhores estão por vir Lura 
permitir o reconhecimento que bem merecem. 

Para que o agricultor possa compartilhar de uma união no selo da 
classe e que o amor e a prosperidade seja urna constante em seus lares e 
que obtenha condições para continuar na grande tarefa de trabalhar a 
terra para construir e sustentar, não somente o estado de Goiás, não 
sómente o Brasil, mas outras nações tão carentes de alimentos. 

Para que no nosso futuro Gov"rno, não continue acontecendo o que 
ocorre atualmente, ou seja: QUEM PLANTA NÃO COLHE OS ME-
LHORES RESULTADOS, pretendemos proporcionar maior renta-
bilidade para o agricultor, abrir-lhe as portas dos bancos para operações 
financeiras, emprestar dinheiro ao agricultor. 

Queremos que você agricultor ganhe mais, que veja valorizada a sua 
nobre missão, que você permaneça na zona rural t-abalhando e produzin-
do os alimentos, mas queremos lhe dar as condições que você hoje não 
tem. 

Daremos condições r. você agricultor, pois o mundo deve reconhe 
cê-lo e nós sempre o defendemos. Goiás precisa de você. 

Em nosso Governo nós lhe daremos amigos agricultor, uma garan-
tia de escoamento da sua produção, iremos ajudá-lo a vender os seus 
produtos, através de um Órgão que lhe permita aproximar com a força 
livre do mercado, para que você venda diretamente os seus produtos aos 
comerciantes e aos consumidores. Para que você não seja explorado 
como hoje ocorre. 

Iremos incentivar e ajudar para que sejam instaladas fábricas para 
industrialização dos produtos, para que você não tenha que jogar fora ou 
vender barato os seus produtos quando o mercado não alcançar bom 
preço. Como hoje ocorre e nós sentimos muit ). 

Quando juntar muito tomate no mercado e o preço baixar, você 
agricultor, levará o tomate para vender a bons preços para as Fábricas 
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de Extra to de Tomate, para as indústrias que serão criadas em Goiás. 
---Icrementaremos a criação de Industrias para que possamos 

apridteitar o potencial que Goiás nos oferece. Queremos industrializar 
• aqui mesmo o tomate, a soja o milho, frutas, verduras, o arroz. 
.-, 	Com as ir,!ustrias poderemos criar mais empregos, aproveitar a 

'1) ...,. exWtlente mão de obra que temos em Goiás, e que os impostos gerados 
, .-- fiquem em nosso Estado para revertemos em beneficio do povo goiano. .... • 
( 	. N, Com as industrias aqui em Goiás, poderemos fabricar óleos de soja 

e7 anilho , arroz, etc, sucos de frutas, conservas de verduras, doces de frutas, 
or--• 	- : 05  ,fieis concentradas de verduras, etc. 

• eq 1 	Como vocês estão vendo, criaremos novas opções de mercado para o 
i ez> pigricialtor. 
1_5.:!: ,a.'" niosso Governo do PMDB não será com a hoje não... 

Construiremos ESTRADAS para que o agricultor possa escoar os seus 
produtos. 

Queremos no Governo do PMDB fortalecer a comunidade rural, 
contribuindo para o seu fortalecimento e organização. 

Ofereceremos aos agricultores dentro dos aspectos prioritários às 
suas necessidades, as garantias de melhores preços e redução final dos 
custos dos produtos. 

Dizemos isto e conseqüentemente explicamos porque:. 
Se no nosso futuro Governo do PMDB pretendemos baratear os 

preços das sementes, adubos e equipamentos além de mostrarmos o 
melhor caminho ao agricultor para que seja economizado o combustível 
através do transporte coletivo (um veículo carregando os produtos de 
vários produtores) e liberando os preços de altas taxas que Sste Governo 
hoje cobra dentro da Cessa e nas feiras, temos a certeza q re consegui-
remos que o agricultor ganhe mais e o consumidor pague menos pelo 
alimento adquirido. 

MAIS BARATOS 

Vejamos bem então: 

_I 
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EQUIPAMENTOS 
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Implantaremos em nosso futuro Governo do PMDB, escritórios 
dentro da Zona Rural para informar ao agricultor rural sobre os preços 
dos produtos no mercado, oferecer ao agricultor assa t: • ' 	'a e 
apoio em que o agricultor necessitar. Orientar o agricultor rur: s 1ty 	N  
suas necessidades. 

No futuro Governo do PMDB, pretendeu.  -►s fortalecer agricultor 
rural, contribuindo para que exista a união em grupos, associações, e 
cooperativas bem organizadas, para que os agricultores alcancem me-
lhores resultados na hora de comercializarem os seus produtos. Os 
agricultores pod rão com o apoio de nosso Governo do PMDB, utili-
zarem de um sistema de transporte coletivo, economizando gasolina e 
aumentar o seu ganho. 
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ESCOLA 

••••••r f, 	--1UM POR TODOS E TODOS POR UM 

i 
4 10 isolamento do agricultor nesta época em que vivemos, não é 

Álluto selhávei, pois desde as plantação /colheita até o momento da comer-
c a ização, o agricultor que trabalha sózinho observa que os preços dos 

umos (semente, adubos, equipamentos, etc), lhe custa bem mais caro 
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_comprando uma quantia pequena, sendo que o agricultor que participa 
juntamente com outros poderá adquirir os insumos a preços menores 
Qin o apoio direto de nosso • 

flíturo Governo do PMDB. 

Hoje o agricultor é obrigado a abandonar a roça., a sua torrinha 
para vir até a cidade grande, porque êle não tem o apoio para co-• ;-
nuar lá. 

Hoje o agricultor chega em Goiânia para buscar escolas para seus 
filhos e sofre as conseqüências deste governo corrupto, deste Siste-
ma em que vivemos. O agricultor é marginalizado. 

No nosso Governo do PMDB isso não ocorrerá não.... 
Daremos terra para o agricultor sem terra. Construiremos escolas 

na zona rural. Construiremos estradas, levaremos os benefícios sociais. 
campos de futebol, gabinetes dentários, postos médicos. 

1 
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Evitaremos o ÊXODO RURAL.: 

-911 -41401e4 	_ 
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Amigo agreultor 
Em 15 de Novembrt , , onde o seu voto vale igual ao voto dos ge-

nerais, dos engravatados dos gabinetes, onde neste grande dia, você com 
uma caneta em uma mão e o título de eleitor na outra, terá a grande 
oportunidade de dizer um NÃO A CORRUPÇÃO, à ADMINISTRA-
ÇÃO que vem prejudicando-o e afastando-o da zona rural, que está 
destruindo nosso querido Estado de Goiás. 

Em 15 de Novembro nós precisamos do seu voto para que juntos 
possamos construir um NOVO GOI AS , orgulho para todo o BRAS IL. 

VAMOS JUNTOS A VITÕRIA. 
PARA GOVERNADOR: ÍRIS REZENDE 
DEP. FEDERAL: GENÉSIO DE BARROS 
DEP. ESTADUAL: FRANCISCO DE CASTRO 

O SEU VOTO DE CONFIANÇA 

Como você está vendo amigo agricultor, o futuro Governo do 
PMDB tem muitas metas importantes ao bravo homem da terra. 

Pretendemos que você agricultor participe de nosso Governo, que 
será um Governo do Povo voltado para os problemas do Povo. 

Queremos a sua participação em nosso Governo, que nos dê suges-
tões, por isto estamos lhe mostrando hoje no seu grande dia, um pouco 
do que temos para você e os seus. Pretendemos ouvi o e acatar as suas 
sugestões. 

Sabemos que todos querem melhorar a sua produção, aumentar a 
sua renda, dar mais conforto a sua familia, educar os seus filhos e ter 
economias pensando no futuro. 

O futuro Governo do PMDB quer que o agricultor rural alcance, 
estes objetivos. O PMDB preocupa-se compGRICULTOR RURAL: 
Queremos apoiá-lo e precisamos do seu apoio. 

Em 15 de Novembro vamos às URNAS . 

VAMOS JUNTOS COM: 

PARA GOVERNADOR: 'RIS REZENDE 
DEP. FEDERAL: GENES IO DE BARROS 
DEP. ESTADUAL: FRANCISCO DE CASTRO 

O SEU VOTO DE CONFIANÇA 
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VAMOS JUNTOS 

 

   

[ris Rezende Governador 
Genisio de Barros Deputado Federal 

Francisco de Castro Deputado Estadual 
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