
REFORMA AGRÁRIA
Foi preciso acontecer Eldorado de Carajás para que o governo Jèderal
despertasse para a gravidade da questão agrária. Relegada a segundo plano,
desde que as estatísticas comprovaram o processo de urbanização do País, a
reforma agrária permanece como um problema que reclama urgente solução

O GRITO DO CAMPO
Rodrigo Lucena

N

os dois lados da imensa
mesa de reuniões da Se-
cretaria de Estado da
Educação de Minas Ge-

rais, lideranças de trabalhadores
rurais, empresários, deputados,
juristas, militares, representan-
tes de órgãos governamentais e
jornalistas se preparavam para
os trabalhos. De pé, o ex-presi-
dente da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) e arce-
bispo de Mariana, dom Luciano
Mendes de Almeida, direcionava
seu olhar ora para um lado, ora
para o outro, antes de iniciar sua
fala. Lá pelo meio do discurso,
assumiu uma entonação melódi-
ca, quase um lamento, para atri-
buir ao papa uma observação que
lhe teria sido feita alguns meses
antes, em forma de questiona-
mento:

"Como pode um povo com
ideais tão cristãos ser contrário à
reforma agrária?"

Houve um silêncio maior que o
sinal de respeito devido ao orador.
Dom Luciano tocava, com a bên-
ção papal, o polêmico tema que
impregna de desconfiança o am-
biente rural brasileiro. Num país
onde os muito ricos vivem (ime-
diatamente) ao lado dos miserá-

veis, a tensão pela posse da terra
sempre gerou histórias de medo e
violência. Um quadro controlado
até bem pouco tempo atrás, mas
que, nos últimos anos, tem produ-
zido conflitos cada dia mais in-
tensos, deixando o campo à beira
de uma convulsão social.

Os registros de violência vêm
aumentando proporcionalmente
ao crescimento do contingente de
famílias acampadas à espera de
terra para plantar (85 mil, segun-
do a Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura
(Contag). Uma pequena parte de
um exército que pode chegar a 4,8
milhões de famílias consideradas
sem-terra, em todo o País, segun-
do dados da Federação dos Traba-
lhadores na Agricultura do Esta-
do de Minas Gerais (Fetaemg).
Necessidade - A premissa que
levou o papa a reagir com indig-
nação e que silenciou um salão
abarrotado de gente concentra,
porém, uma referência equivoca-
da. Ao citar o povo brasileiro, ele
certamente desconhecia o resul-
tado das últimas pesquisas, que
apontam um apoio significativo
da população à reforma agrária.
O DataFolha, por exemplo, m ma
pesquisa realizada no dia 15 de

maio último, mostra que 83% dos
paulistanos se dizem favoráveis à
implantação da reforma agrária.

Reconhecida como necessida-
de até mesmo entre as lideranças
rurais, resguardadas algumas
condições, o tema deixou de ser
assunto restrito às rodas de inte-
lectuais de esquerda ou motivo de
conspiração da direita. O Exérci-
to já destinou uma área de 1,3
milhão de hectares, no Estado do
Pará, para fins de assentamento.
Uma maior justiça distributiva
do uso da terra é vista como a
melhor saída para prover oportu-
nidade e cidadania a uma popula-
ção de excluídos, melhorar a ima-
gem do País no exterior e impul-
sionar o desenvolvimento da agri-
cultura no Brasil. "Ninguém em
sã consciência pode ser contra a
reforma agrária", disse o presi-
dente da Comissão de Agropecuá-
ria e Política Rural da Assem-
bléia Legislativa, deputado Pau-
lo Piau (PFL).

Com apoio político e popular e
uma imensa extensão territorial,
incluindo áreas públicas e pro-
priedades privadas improdutivas,
só mesmo um fascínio pelos divi-
dendos que a acumulação de ter-
ra ainda produz pode explicar por
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que o País atrasa tanto a execu-
ção de um projeto de reforma agrá-
ria e se mantém entre os líderes
nas estatísticas de miséria, de-
semprego e violência no campo.
"No Brasil, a acumulacão chega a
ser doentia e revela sintomas de
anomalia entre pessoas que não
sabem compartilhar as grandes
oportunidades de vida", disse dom
Luciano Mendes de Almeida,
momentos depois de revelar sua
conversa com o papa.
Quadro explosivo - Não se pode
julgar se houve exagero por parte
de dom Luciano ao analisar os
distúrbios comportamentais dos
grandes proprietários. Mas há de
fato uma anomalia na questão da
distribuição de terra no Brasil. E
o que demonstram os dados do
Incra de 1992, com base nas de-
clarações de bens dos fazendei-
ros, ou seja, com uma grande
margem de erro, para menos.
Esses números apontam que 1%
dos proprietários rurais possui
mais de 35% das terras. Os lati-
fúndios ocupam 56,7% do territó-
rio, apesar de representarem ape-
nas 2,8% do número de proprieda-
des. Um único homem é senhor de
1,8 milhão de hectares no Estado
do Pará, o equivalente a quatro
vezes a área do Distrito Federal.

Minas Gerais não foge à regra
do País, onde a situação é literal-
mente explosiva. Enquanto 176
mil imóveis de até 10 hectares
ocupam 1,57% da área do Estado,
apenas 177 propriedades acima
de 10 mil hectares ocupam 6,64%
dessa área, e as propriedades en-
tre 100 e 10 mil hectares ocupam
65,90%. Segundo dados da
Fetaemg, o Estado possui 600 mil
famílias de sem-terra. O levanta-
mento inclui pequenos proprietá-
rios, parceiros, meeiros, arrenda-
tários, assalariados permanentes,
assalariadcs temporários e pos-
seiros. Aproximadamente 1.500

famílias vivem em acampamen-
tos, principalmente nas regiões
Noroeste, Vale do Rio Doce e
Triângulo. Outras 40 áreas estão
em permanente tensão, no Vale
do Jequitinhonha, Noroeste, Nor-
te e Rio Doce. Um cenário que,
mais cedo ou tarde, vai obrigar as
autoridades a tratar a questão da
reforma agrária como prioridade.
Vontade política - "Esse é um
sonho de muitas pessoas, que ain-
da não aconteceu", prosseguiu o
arcebispo de Mariana, demons-
trando, porém, otimismo em re-
lação àquela mesma reunião do
casarão rosado da Praça da Li-
berdade, onde fica a Secretaria
da Educação. O orador fazia, na
realidade, a abertura de um en-
contro promovido pelo governo
mineiro com os diversos agentes
e intermediadores daquilo que se
pretende ser o "Acordo Agrário de
Minas".

Acusados pelos trabalhadores
de só agir depois de ver sangue
derramado, numa alusão às cha-
cinas ocorridas em Corumbiara
(RO) e Eldorado dos Carajás (PA)
e à surra dada pela PM de Minas
nos sem-terra, nas proximidades
de Santa Luzia, em abril último,
o governo mineiro dava os pri-
meiros sinais da tão necessária
vontade política para avançar na
solução do problema fundiário do
Estado. Num curto espaço de tem-
po, indicou um assessor especial
para o assunto, o secretário ad-
junto de Estado da Educação, João
Batista dos Mares Guia, e promo-
veu o tal encontro, batizado de
"Fórum de Reflexão sobre a Re-
forma Agrária".

Para provar que este compro-
misso não está apenas no campo
das reflexões, João Batista che-
gou à reunião anunciando medi-
das concretas: o governo estadual
fazia naquele momento gestões
junto ao governo federal para a

desapropriação de três áreas ocu-
padas por acampamentos de sem-
terra (fazendas Barriguda, em
Buritis, com 700 famílias;
Califórnia, em Tumiritinga, com
138 famílias; e do Ministério, em
Governador Valadares, com 69
famílias). Anunciava também a
intenção de promover estudos
para a realização imediata de dois
projetos técnicos de assentamen-
to (agrovilas), razão pela qual es-
tavam presentes ao encontro re-
presentantes de todos os órgãos
estaduais que trabalham em
infra-estrutura (água, esgoto, luz,
transporte, escola, etc.). Por fim,
enviou à Assembléia Legislativa
um projeto solicitando autoriza-
ção para doar ao mera uma área
de 500 hectares da Fazenda Porto
Feliz, em Santa Vitória - um dos
locais de tensão mapeados pelos
trabalhadores rurais.

A pretensão do governo é mon-
tar uma articulação tão ampla
quanto o possível, como uma es-
pécie de mutirão cívico, que resul-
te em soluções harmônicas e ne-
gociadas. A aliança envolve, por
exemplo, a Polícia Militar, para
frear o ímpeto dos policiais de,
após a ordem judicial, reprimir
com excessos as ocupações; e o
Tribunal de Justica, "num traba-
lho junto aos juízes, para que pos-
sam focalizar o tema sob a ótica
social", explicou Mares Guia.

O assessor do governo conta,
ainda, com a participação dos pró-
prios fazendeiros, que se mostram
dispostos a colaborar, dentro dos
limites que impõem ao processo
de desapropriação e à sistemática
de ocupação de terras; e dos em-
presários urbanos, que em mui-
tas oportunidades se manifestam
preocupados com o aumento da
violência urbana, atribuída, com
razão, ao êxodo rural.

Basta dizer que, em 1950, 70
da população vivia na área rural.
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Hoje, 70% se concentra no meio
urbano. O município de Juiz de
Fora, por exemplo, tem apenas
3% de sua população no setor ru-
ral. Em 20 anos, 28 milhões de
brasileiros deixaram o campo,
segundo dados do professor da
Unicamp Luiz Carlos Guedes
Pinto, presidente da Associação
Brasileira de Reforma Agrária.
Ocupações - Os responsáveis
pela costura do acordo agrário

os trabalhadores insistiram em
que todo e qualquer avanço na
história do movimento foi con-
quistado na luta, sem respaldo
governamental e através do ins-
trumento que tem-se mostrado
mais eficaz até o momento: as
ocupações de terras.

A diretora de Reforma Agrária
da Fetaemg, Maria Antônia Cos-
ta Nogueira, ela própria uma "as-
sentada", foi clara: "Vamos se-

império da lei e da ordem e ter
escopo socioeconômico". Quando
chegou ao décimo primeiro item,
foi definitivo: "Há de ser princípio
elementar que não existirão con-
dições de implementação de re-
forma agrária em ambiente de
invasões de terras, devendo qual-
quer propriedade invadida ser
liminarmente excluída do pro-
cesso".

Ao governo mineiro coube mo-

Paulo Piau: "Ainda que expressem posições	Marcos Hclênio: 'Não vamos solucionar esse pro-
diversas e até mesmo divergentes, nenhuma	blema de uma vez, mas, se atendermos os casos
entidade é contrária à reforma agrária"	 mais urgentes, já daremos um grande passo'

sabem que, para alcançá-lo, mui-
ta negociação terá de ser feita, e
todas as alternativas deverão ser
esgotadas. Já na primeira reu-
nião, onde se evitou ao máximo
que os participantes fizessem a
defesa de posições ideológicas, o
assessor do governo pôde sentir
de perto a animosidade que ca-
racteriza o comportamento dos
opostos na mesa de negociação.

Representados pela Fetaemg,
Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem-Terra (MST), Movi-
mento de Luta pela Terra (MLT),
Comissão Pastoral da Terra (CPT)
e uma dúzia de outras entidades
que defendem a reforma agrária,

guir as orientações aprovadas no derar. Seu porta-voz defende que,
último congresso da Fetaemg, uma vez aberta a negociação em
onde, por unanimidade, os traba- torno das áreas de conflito, as
lhadores decidiram manter a es- ocupações devem ser encerradas.
tratégia de ocupacão".	No encontro preparatório para o

No outro extremo da mesa, o seminário que a Assembléia
representante da Federação da Legislativa realizará sobre o as-
Agricultura do Estado de Minas sunto, no final de agosto, João
Gerais (Faemg), Marcos Abreu, Batista dos Mares Guia descre-
distribuiu um documento veu, com bastante otimismo, as
elencando 13 pontos considera- últimas reuniões havidas com as
dos fundamentais para iniciar lideranças rurais do Triângulo, a
qualquer conversação em torno ponto de dizer que nessa região e
da reforma agrária. Logo no pri- no Alto Paranaíba "dificilmente
meiro item, a Faemg esboçava surgirão novos focos de tensão".
sua visão do processo: "A reforma Segundo ele, em seis áreas de
agrária, como objetivo nacional, conflito o acordo está próximo,
somente pode ser tratada sob o seja pela compra administrativa
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das áreas ou pelas desapropria-
ções, sempre em comum acordo
com os proprietários.

O deputado Paulo Piau tam-
bém justificou sua confiança no
consenso. "Ainda que expressem
posições diversas, nenhuma das
entidades presentes à reunião se
manifestou contrária à reforma
agrária", disse. O encontro a que
ele se referia foi realizado em
Uberaba, no dia 27 de maio, dan-
do seqüência ao primeiro, e reu-
niu, entre outros, representantes
da ex-União Democrática Rura-
lista (UDR), da Associação Brasi-
leira de Criadores de Zebu
(ABCZ), cooperativas e sindica-
tos rurais e os líderes dos sem-
terra.
Rito sumário - Ainda que se
atinja um consenso sobre as ocu-
pações, outras questões ainda
mais complexas vão ser colocadas
como barreiras no caminho dos
negociadores do "acordo". A pri-
meira delas é a lei, sob cujo impé-
rio a Faemg se dispõe a conver-
sar. Da mesma forma que abriu
caminho para desencabular as ini-
ciativas em torno da reforma agrá-
ria, a Constituição de 88 deixou
uma brecha que pode inviabilizar
a consolidação do programa.

"O maior entrave à execução
da reforma agrária no Brasil são
as demandas judiciais", disse o
superintendente regional em Mi-
nas do Instituto Nacional de Re-
forma Agrária (Incra), Melchior
Augusto de Melo. Cerca de 80%
das áreas em litígio estão na Jus-
tiça, informou. Em artigo publi-
cado no jornal Gazeta Mercantil,
sobre a devolução da fazenda Agua
Santa, localizada em Paranaíba,
Mato Grosso do Sul, a seu pro-
prietário, os ministros do Supre-
mo Tribunal Federal informam
que, desde 1989, 100% dos man-
dados de segurança deram ganho
de causa aos donos das fazendas.

É essa ausência de estoque de
terras para assentamento que se
tornou, na opinião do superinten-
dente regional do Incra em Minas
Gerais, o grande problema para a
realização da reforma agrária,
num país de 850 milhões de hec-
tares.

"Sou obrigado a contestar essa
posição", rebateu o deputado Pau-
lo Piau. Para ele, terra nunca vai
ser problema. "Isso é conversa de
quem representa o governo. O
próprio Incra deveria estar mais
bem aparelhado e organizado para
fazer a reforma agrária. Todos
concordam que a reforma seja fei-
ta nas terras improdutivas, mas é
democrático que uma pessoa te-
nha direito de se defender quando
se sente injustiçada", disse o de-
putado.

O motivo desta polêmica é o
parágrafo 3° do artigo 184 da
Constituição de 88, onde está pre-
vista a fixação em lei complemen-
tar do "procedimento contraditó-
rio especial de rito sumário". O
rito sumário, se aprovado como
defendem os trabalhadores rurais,
vai impedir que os proprietários
de terras desapropriadas para fins
de reforma agrária contestem o
ato na Justiça, permitindo-lhes
apenas questionar o valor da de-
sapropriação.

O rito sumário e a proibição da
divisão dominial das áreas de in-
teresse para reforma agrária, que
muitas vezes descaracteriza o
grande latifúndio, são as duas
maiores reivindicações dirigidas
ao Congresso Nacional pelos tra-
balhadores sem-terra. O maior
desafio da bancada ruralista, que
defende o interesse dos grandes
proprietários, é barrar os dois
procedimentos.
TDA - Outra questão que se colo-
ca como obstáculo à reforma agrá-
ria e a falta de recursos para a
execução do programa. Essa in-

formação é desmentida pelo su-
perintendente do Incra. Ele infor-
mou que, com a criação do Minis-
tério da Reforma Agrária, foram
liberados R$ 800 milhões para a
desapropriação de terras e o custo
para assentamento de uma famí-
lia, incluindo projeto técnico, va-
ria entre R$ 16 mil e R$ 30 mil,
segundo pesquisa da Organiza-
ção das Nações Unidas para Agri-
cultura e Alimentação (FAO). O
problema é que, além de ninguém
ver a cor do dinheiro, a metade
desses recursos seria liberada em
espécie e a outra, em Títulos da
Dívida Agrária (TDA), que os fa-
zendeiros ainda consideram moe-
da podre, já que muitas vezes são
obrigados a trocá-los com deságio
acima de 20%.

"E bom que se diga que esses
títulos não são mais moedas po-
dres", antecipou-se o superinten-
dente regional do Incra. Uma
cartilha, elaborada pelo órgão, ex-
plica que, até 1992, os TDAs eram
emitidos pelo Incra sob a forma
cartular (papéis sem prazos de
resgate, semelhantes a uma moe-
da paralela).

Em junho de 1992, quando fo-
ram transferidos para a Secreta-
ria do Tesouro Nacional, os títu-
los passaram a ser emitidos com a
denominação TDA-E, lançados
sob a forma escritural, resgatá-
veis em cinco, dez, quinze ou vin-
te anos, de acordo com a quanti-
dade de módulos fiscais contidos
na área desapropriada (os
módulos fiscais variam de acordo
com a região; o menor módulo é de
cinco hectares nas regiões metro-
politanas; o maior é de 110 hecta-
res no Pantanal Matogrossense.
E considerada pequena proprie-
dade aquela que possui até qua-
tro módulos fiscais. A média pro-
priedade possui até 15 módulos
fiscais e, a grande propriedade,
acima de 15 módulos fiscais).
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Maria Antônia: "Seguimos a orientação da
Fetaemg de manter a estratégia de ocupação"
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É a reforma pela via fiscal. Com fiscalizado". Além do mais, "con-
uma forte e Droressiva taxacão semie a oroeza de não servir de

Esses mesmos títulos são emi-
tidos em séries autônomas e em
quantidades proporcionais ao pra-
zo de vencimento (5, 10, 15 ou 20
anos). Após dois anos de carência,
o resgate é efetuado anualmente.
O seu pagamento é feito na data
de aniversário, que coincide com
a data de emissão do título. A
atualização monetária se dá men-
salmente, na data-base, pela Taxa
Referencial (TR) do mês anterior.
A taxa de juros é de 6%
ao ano.

Os TDAs podem ser
livremente negociados
no mercado de balcão
ou bolsa de valores, ou
entre partes interessa-
das, mesmo antes do
prazo de carência (onde
surge o deságio). Tam-
bém podem servir para
o pagamento de até
50% do Imposto sobre
a Propriedade Rural
(ITR); para o pagamen-
to do preço de terras
públicas; prestação de
garantia; depósito para
assegurar a execução
em ações judiciais ou
administrativas; e cau-
ção, para garantia de
quaisquer contratos de
obras ou serviços celebrados com
a União. Eles também têm servi-
do ao programa de privatiz ações e
acabam sendo o meio mais eficaz
de oficialização do caixa dois. Uma
instituição financeira compra com
deságio e o lança pelo valor de
face nos leilões de privatização. O
lucro, naturalmente, não é decla-
rado.
Modelo Liberal - Para acabar
com a polêmica em torno desse
assunto, os setores "liberais" apre-
sentam uma alternativa que, se-
gundo pregam, pode fazer com
que a acumulação de terras im-
produtivas seja um mau negócio.

sobre a terra improdutiva, os de-
fensores dessa corrente acredi-
tam que haveria um aumento
imediato da oferta de terras e
uma redução drástica do seu pre-
ço. Seria, ao mesmo tempo, uma
forma de frear o uso especulativo
da propriedade e de encontrar os
milhares de hectares que faltam
para dar rumo aos projetos de

reforma. As dificuldades, nesse
caso, extrapolam a gritaria dos
fazendeiros e esbarram no
des aparelhamento do Estado.

Para conseguir pôr em prática
esse modelo, o País seria obrigado
a fazer uma verdadeira revolução
nos setores de cobrança, arreca-
dação e fiscalização de impostos.
Com 60 alíquotas e 180 situações
diferentes, válidas para as 3,27
milhões de propriedades existen-
tes no Brasil, o Imposto sobre a
Propriedade Rural (ITR), segun-
do disse o próprio secretário da
Receita Federal, Everardo Maciel,
"é ineficiente e impossível de ser

instrumento eficaz de arrecada-
ção nem contribuir para deses-
timular a especulação".

Talvez por essa desconfiança
na eficácia do imposto, a proposta
que vem ganhando maior espaço
é a defendida pelos trabalhadores
rurais. A chamada "proposta
distributivista" enfatiza a desa-
propriação das fazendas impro-

dutivas e a distribuição
de lotes para as famí-
lias. Esse é  modelo que
vem sendo implantado,
mas o que abre uma
margem maior para as
contestações judiciais,
que dão origem às
liminares de reintegra-
ção de posse, que por
sua vez interrompem o
processo.

Existe ainda uma
proposta que mistura as
duas primeiras, levan-
do em conta a complexi-
dade e diversidade re-
gional. Ela prevê a cria-
ção de um fundo para
financiar pequenos pro-
prietários e ações de re-
forma agrária. O fundo
seria composto basica-

mente por recursos provenientes
da captação de impostos sobre as
propriedades improdutivas. Tam-
bém prevê a possibilidade de cria-
ção de bolsas de arrendamento,
com intermediação do governo,
para promover a ocupação das
áreas ociosas, sem alterar a posse
da terra.

Todas essas alternativas já
estão sendo pensadas em Minas,
segundo informou o assessor do
governo. Ele garante também que
já existem terras adequadas para
assentamento, cujos valores de
mercado já se apresentam mais
baixos do que aqueles levantados
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para efeito de desapropriação.
Terras devolutas - Se o proble-
ma é encontrar terras destinadas
à reforma agrária, os trabalhado-
res rurais sem-terra fazem outra
reivindicação. O modelo brasilei-
ro de colonização deixou, como
herança, uma infinidade de "ter-
ras dejoão ninguém". As chama-
das "terras devolutas" têm ori-
gem na concessão de sesmarias
pela Coroa Portuguesa. As áreas
cedidas tinham um ano para ocu-
pação, dois anos para o cultivo e
quatro para a confirmação da
propriedade. Quando isto não
ocorria, elas então deveriam ser
"devolvidas".

Em Minas, das oito mil
sesmarias, segundo dados da
Ruralminas, apenas 360 foram
confirmadas até a independên-
cia. Com a Constituição de 1891,
todas as terras devolutas foram
transferidas para os Estados, que
passaram a legislar sobre elas.
Constituem as terras devolutas
aquelas não desmembradas do
patrimônio público.

Calcula-se que, dos 850 mi-
lhões de hectares que formam o
território brasileiro, 250 milhões
sejam terras devolutas, das quais
30 milhões pertencentes a empre-
sas estrangeiras. A Ruralminas,
órgão criado em 1966 para cuidar
da questão fundiária em Minas,
calcula que existem, somente no
Estado, pelo menos 10 milhões de
hectares (o equivalente a duas
vezes o Estado do Rio de Janeiro)
em terras devolutas. Difícil é dis-
tinguir que pedaço desse bolo po-
deria ser destinado à reforma
agrária. A maior parte dessas ter-
ras está ocupada, seja por possei-
ros, pequenos ou grandes propri-
etários e empresas.

Os trabalhadores rurais que-
rem que se faça, a todo o custo, o
levantamento dessas áreas. O
problema, rebate o presidente da

Ruralminas, Aloísio Fantini, é que
uma ação discriminatória é cara e
demorada. A única experiência
foi realizada em Rio Pardo de
Minas, numa área de 650 mil hec-
tares. O processo levou sete anos,
e a conclusão não animou os téc-
nicos a repetir a tarefa em outras
regiões. Ainda que mais da meta-
de do território daquele municí-
pio seja constituído de terras
devolutas, todas elas estão ocu-
padas.

Mas o Movimento dos Traba-
lhadores Sem-Terra não se dá por
vencido nessa questão. De olho
nas terras públicas arrendadas
por grandes empresas para reflo-
restamento, eles exigem a revi-
são dos contratos e a destinação
de pelo menos parte desse esto-
que para fins de reforma agrária.
O presidente da Ruralminas ga-
rante que a maior parte dessas
terras não serve para a agricultu-
ra e, por isso mesmo, destina-se
ao reflorestamento. Esta posição
é contestada pela diretoria da
Fetaemg, que aposta na existên-
cia de áreas férteis e com boa
disponibilidade de água, princi-
palmente no Vale do Rio Doce.
Nesse ponto, tem o apoio do depu-
tado pefelista Paulo Piau.

Ainda sobre as terras devo-
lutas, as entidades representati-
vas dos trabalhadores acusam a
direcão da Ruralminas de sugerir
uma proposta de emenda à Cons-
tituição ampliando de 250 para
2.500 hectares o limite de área de
terras devolutas sobre as quais a
Assembléia Legislativa teria a
prerrogativa de autorizar a emis-
são dos títulos de posse. "A emen-
da favorece a legalização de lati-
fúndios. E a reforma agrária às
avessas", disse a diretora da
Fetaemg, Maria Antônia Noguei-
ra, cobrando do governo estadual
uma posição contrária à PEC,
como condição de manter a ne-

gociação em torno do acordo
agrário.

Mas, segundo o presidente da
Ruralminas, a PEC 18/95, do
deputado Jairo Ataíde (PFL), visa
apenas preencher um vácuo da
legislação. A Constituição Fede-
ral determina que à União cabe
conceder os títulos para as terras
com área superior a 2.500 hecta-
res, enquanto a Constituição Es-
tadual prevê que até 250 hectares
a titulação caberá ao governo de
Minas. O intervalo entre 250 e
2.500 hectares forma o vácuo a
que ele se refere. Fantini se diz
ainda vítima de uma acusação
infundada. Dos 110 mil títulos
concedidos até hoje, mais de 80%
beneficiaram produtores ocupan-
tes de áreas inferiores a 100 hec-
tares, disse ele.
Produtividade - Além dos mo-
delos e de dinheiro para adquirir
as áreas (o custo da terra equivale
a cerca de 60% do custo do assen-
tamento), a reforma agrária im-
plica também adoção de uma sé-
rie de medidas e a execução de
projetos para tornar os assenta-
mentos viáveis e produtivos. Essa
é a única via imaginável para se
tentar reduzir o índice de abando-
no, também usado pelos proprie-
tários rurais como um bom moti-
vo para não se fazer a reforma.
Segundo levantamentos da Orga-
nização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação (FAO),
o índice de abandono por assenta-
mento é de 22%, contra uma mé-
dia mundial de 3% a 5%. A
Fetaemg não só discorda desses
índices como fornece números que
mostram justamente o contrário,
também atribuídos à pesquisa da
FAO.

O custo dos projetos que da-
riam melhores condições aos sem-
terra de se fixar nos assentamen-
tos, i icluindo infra-estrutura mí-
nima, escola, transporte, arma-
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Representantes do poder público e de entidades civis articulam, em Minas Gerais, um processo de reforma
agrária que nasça do consenso entre trabalhadores, empresários, proprietários de terra e o governo

zéns e eletrificação, seria da or-
dem de US$ 16 mil a US$ 30 mil
por família de cinco pessoas (da-
dos da FAO). Ou seja, o custo
médio por emprego no campo é de
cerca de US$ 6 mil. Um custo
irrisório se comparado com o em-
prego na indústria (US$ 80 mil)
ou no setor de serviços (US$ 40
mil).

Discute-se ainda qual o me-
lhor assentamento para dar con-
dições ao novo proprietário de ter
perspectivas mais ambiciosas de
vida e, conseqüentemente, abra-
çar seu projeto. A propriedade
individual favorece o desenvolvi-
mento da agricultura familiar. A
coletiva permite o desenvolvimen-
to de projetos mais audaciosos,
que exigem maiores espaços e in-
vestimentos, tais como a for-
mação de pastos e semen-
teiras, criação de peixes, etc.,
além de facilitar a ligação de
rede elétrica e a instalação de

equipamentos públicos.
"Nos espaços em que são cria-

das condições mínimas", os resul-
tados são satisfatórios, destaca a
Fetaemg, citando o projeto de as-
sentamento da Fazenda Barreiro,
em Limeira DOeste, na região
conhecida como Pontal do Triân-
gulo Mineiro. Numa área de 2,6
mil hectares, foram assentadas
131 famílias (média de 15 a 20
hectares por família), que produ-
zem algodão, milho, arroz, bana-
na, feijão, melancia, horticultura,
além de dar início à produção de
amora. O rebanho de gado é de
2.800 cabeças, além de haver aves
e suínos, hortas e pomares do-
mésticos. A renda mensal média
por família é de sete salários mí-
nimos, ou seja, mais que o dobro
da média brasileira. O local é do-
tado de duas escolas, um posto de
saúde, armazém, 39 quilômetros
de estradas internas e dois cata-
ventos.

Os investimentos foram via-
bilizados com recursos do Progra-
ma de Crédito Especial para a
Reforma Agrária (Procera), que
prevê tempo de carência, juros de
12% ao ano e um abatimento de
cerca de 50% da dívida, nos casos
em que os compromissos forem
assumidos. O total de investimen-
tos do mera foi de R$ 2,1 milhões,
contra um custo de desapropria-
ção de R$ 545 mil.

Nem todas as experiências, po-
rém, são bem-sucedidas. Dos 37
assentamentos feitos no Estado,
a maioria fracassou por falta de
investimentos em infra-estrutu-
ra e projetos técnicos. "O pior
dos males para uma família que
criou a expectativa de possuir ter-
ra e ter a sua sobrevivência é a
frustração", disse o secretário
de Estado da Agricultura, Alysson
Paulineli, durante o encontro
preparatório para o semi-
nário sobre reforma agrária, da
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Assembléia Legislativa. "A refor-
ma agrária é um processo ca-
ro e, por isso, é fundamental
direcionar recursos para cor-
rigir as injustiças que se acumu-
laram ao longo da história", com-
pletou.

Mais que corrigir injustiças, o
assunto, já colocado como proble-
ma de defesa nacional pelo presi-
dente Fernando Henrique Cardo-
so, após condenar as invasões de
prédios públicos, começa a ser tra-
tado como questão de vida ou
morte para a manutenção do equi-
líbrio democrático. Uma questão
que, mais uma vez adiada, pode-
rá resultar em catástrofes, cujos
nomes dão a dimensão da sua
gravidade: é preciso evitar esse
Buriticupu.

Famílias que vivem em acampamentos (dados da Fetaemg)
Vale do Rio Doce
Fazenda do Ministério (Governador Valadares) - 100 famílias
Faz. Formoso Urupuca (São José da Safira) - 130 famílias

Noroeste
Faz. Santa Lagoa Rica (Paracatu) - 120 famílias
Faz. Matão (Urucuia de Minas) - 96 famílias
Faz. Barriguda (Buritis) - 700 famílias
Faz. Campinas (Unaí) —35 famílias
Faz. Frei Leopoldo (Lagoa Grande) —93 famílias

Triângulo
Faz. Santa Luzia (Perdizes) - 64 famílias
Faz. Guariba (Perdizes) - 66 famílias
Faz. Porto Feliz (Santa Vitória) - 15 famílias
Faz. Capõezinhos (Santa Vitória) - 48 famílias
BR-265 (Guriantã) - 23 famílias

Norte
Faz. Mocambo Firme (Montes Claros) - 40 famílias

Legislativo e Executivo abrem discussão sobre reforma agrária
A busca de soluções negocia-

das para resolver o problema
fundiário em Minas terá um espa-
ço ainda mais amplo de discus-
sões. A Assembléia Legis-lativa e
a Assessoria Especial do Governo
para Assuntos de Reforma Agrá-
ria estão trabalhando em conjun-
to na organização de um seminá-
rio sobre o assunto, que vai reunir
cerca de 31 entidades governa-
mentais e não-governamentais, no
final de agosto. O primeiro encon-
tro para a organização do seminá-
rio aconteceu no dia 20 de junho,
quando foram sugeridos vários
temas e painéis, por representan-
tes dos trabalhadores, dos produ-
tores rurais e do próprio governo.
As propostas foram avaliadas por
uma comissão e rediscutidas en-
tre todos os participantes, até a
retirada final da programação do
evento.

Para o deputado Marcos
Helênio (PT), ainda que existam
alguns entraves para a execução
de um projeto mais amplo de re-
forma agrária em Minas, a inicia-

tiva da Assembléia e a vontade de-
monstrada pelo governo para discu-
tir francamente o problema permi-
tem enxergar a questão com mais
otimismo. "Minas não vai solucionar
o problema de uma hora para outra
porque ele vem se acumulando ao
longo dos anos. Mas, se pelo menos
forem atendidos os casos mais pre-
mentes, de cerca de 1.500 famílias,
ainda este ano, estaremos dando um
passo decisivo para avançar nessa
questão", disse o deputado.

Já o deputado João Leite lI)B
presidente da Comissão de Direitos e
Garantias da Assembléia, não tem
dúvidas de que o Estado vai sair na
frente para solucionar o problema
dos sem-terra, num momento em que
o governo federal decide descentrali-
zar a reforma agrária. "Antes mesmo
de se criar o Ministério, o governador
de Minas, demonstrando muita sen-
sibilidade, já havia designado um
assessor especial para discutir a re-
forma agrária no Estado, acatando,
inclusive, uma sugestão feita pela
Comissão de Direitos e Garantias",
afirmou.

Por sua vez, o deputado Almir
Cardoso (PT), autor do reque-
rimento que deu origem à realiza-
ção do fórum, disse que é preciso
que o governo resgate a credi-
bilidade perdida há muitos anos.
"As últimas ações do gover-
no têm apontado nessa direção",
prosseguiu. Para ele, a quebra de
confiança, a ausência de inter-lo-
cutores e a inexistência de um pla-
no que, de fato, permita a execução
da reforma agrária é que leva os
trabalhadores rurais a ocupar
terras.

Ofórum da Assembléia poderá
ser um marco importante, acredita
Almir Cardoso, na medida em que
dali possam ser tomadas as diretri-
zes que levem de fato a um acordo.
Mas esse acordo, segundo ele, só
será possível em torno de questões
práticas. "O movimento dos sem-
terra tem crescido e não tem nada
de artificial. E uma realidade. E o
desejo de uma comunidade que en-
xerga na terra a única possibilida-
de de acesso ao emprego e à digni-
dade".
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