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Associações representativas dos propri etá rios de terras e trabalhadores
rurais, e outras entidades da sociedade civil se unem ao Legislativo e
ao governo do Estado e produzem um documento que servirá de
referência na busca de soluções para os problemas da terra em Minas
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Jorna lista da ALEMG

pedido de R$18 mi-
(	lhões para imple-

mentação dos pro-
jetos de assenta-
mento da reforma
agrária em Minas

Gerais foi uma das principais pro-
postas aprovadas no Seminário
"Reforma Agrária em Minas Ge-
rais", promovido pela Assembléia
Legislativa, governo do Estado e
mais 23 entidades, no início de
setembro. Outra proposta prevê a
destinação de 4% do total do Orça-
mento estadual, a partir do próxi-
mo ano, para a agricultura, reser-
vando-se 0,25% desse montante
para o Fundo Estadual de Desen-
volvimento Rural (Funderur). Ou-
tros recursos solicitados são, na
órbita federal, para efetivação de
ações de controle ambiental nos
assentamentos, além do atendi-
mento às necessidades básicas da
população assentada, e, na órbita
estadual, para a execução dos tra-
balhos da Comissão Executiva Es-
tadual da Questão Indígena em
Minas.

O documento final do Seminá-
rio, que contém 159 propostas,
divididas em 187 consensuais e 72
não-consensuais, de modo a regis-

trar também as opiniões
minoritárias, é produto da discus-
são de sete grupos específicos de
trabalho que refletiram o ponto de
vista dos mais variados segmen-
tos, num leque que envolve o Incra,
a Secretaria de Estado da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento,
representantes de proprietários e
trabalhadores rurais, e o Movimen-
to dos Trabalhadores Rurais Sem-
Terra (MST). O presidente da As-
sembléia Legislativa, deputado
Agostinho Patrús, considerou o
documento "um dos mais impor-
tantes indicadores políticos já pro-
duzidos em Minas Gerais, por ex-
pressar o pensamento de todas as
entidades envolvidas com as ques-
tões agrárias".

O documento final, encaminha-
do à Comissão de Agropecuária e
Política Rural da Assembléia e ao
governo do Estado, reflete tam-
bém as diferenças e impasses en-
tre as entidades envolvidas. Den-
tre as não-consensuais, estão a
proposta de exclusão do processo
de reforma agrária de qualquer
propriedade invadida, e outra, que
propõe a caracterização dessa pro-
posta como um absurdo político e
jurídico. O documento trata, ain-
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da, do papel do Judiciário, das
relações de geração de emprego e
renda, saúde, educação da popu-
lação do meio rural, exploração de
recursos naturais e meio ambien-
te, irrigação e política de águas e
dos projetos de colonização im-
plantados no Estado.
Debates - O objetivo do Seminá-
rio foi o de recolher subsídios e
oferecer propostas para ações do
Legislativo e do Executivo, visan-
do principalmente à elaboração
do Plano Estadual de Reforma
Agrária, previsto na Constituição
do Estado. Vinte e seis conferen-
cistas expuseram, durante três
dias, os mais diversos pontos de
vista acerca do problema da refor-
ma agrária.

Na abertura do seminário, os
três pólos envolvidos - governo,
proprietários de terras e traba-
lhadores rurais - deixaram cla-
ras suas posições. O assessor es-
pecial do governador do Estado
para a Reforma Agrária, João
Batista dos Mares Guia, fez um
breve histórico das tentativas de
se instaurar a reforma agrária no
País, a partir de 1964, e lembrou
que das 34 experiências de assen-
tamentos ocorridas em Minas
Gerais, de 1974 a 1994, 26 foram
verdadeiros fracassos, e 8, razoa-
velmente bem-sucedidas. No seu
entender, o fracasso dos assenta-
mentos não deve ser debitado ao
trabalhador, mas à falta de apoio
em infra-estrutura. Ele defendeu
que Brasília deve assumir a res-
ponsabilidade pela implementa-
ção da reforma agrária, com o
governo de Minas atuando em co-
parceria com a União. Mares Guia
defendeu a busca do diálogo, cons-
tituição do consenso e realização
de uma reforma agrária não
populista e responsável. O asses-
sor do governo de Minas defendeu
também a criação da Secretaria
da Reforma Agrária, do Fundo

Estadual e do Conselho Estadual
da Reforma Agrária.

O presidente da Confederação
Nacional da Agricultura (CNA),
Antônio Ernesto Salvo, represen-
tando os proprietários de terras,
disse que a filosofia da reforma
agrária está ligada a algumas ver-
dades: a de que não existe um
modelo nacional; de que não adi-
anta fazer assentamento se os
dois milhões de pequenos propri-
etários não são capazes de se sus-
tentar e estão na faixa de meio
salário mínimo; não se pode pen-
sar em reforma agrária sem uma
política de geração de empregos.

"Temos 33 situações
de conflito no Estado
e mais 1,5 mil famílias
pedindo projetos de
assentamento, não
podemos esperar

muito"
João Batista dos Mares Guia

Por isso, acentuou, a reforma agrá-
ria no Brasil tem sido sinônimo
de frustração.

Antônio Salvo defendeu, ain-
da, a criação de programa de ren-
da mínima para o trabalhador
rural, a formação profissional
para o homem do campo, a insti-
tuição de uma política de geração
de empregos, ouso do crédito agrí-

cola para investimento e não para
custeio, e melhor tratamento às
questões tarifárias e tributárias.
O representante da CNA defen-
deu ainda o fim dos acampamen-
tos de beira de estrada, com as-
sentamento das pessoas.

Representantes dos trabalhado-
res e dos sem-terra também apre-
sentaram suas posições na abertu-
ra do Seminário. O vice-presidente
da Confederação Nacional dos Tra-
balhadores da Agricultura
(Contag), Avelino Ganzer, defen-
deu a descentralização da terra, já
que 500 mil proprietários detêm
50% das terras brasileiras, e a
implementação da agricultura fa-
miliar, considerada estratégica
para abastecer internamente o
País. Ganzer questionou a atuação
da justiça no caso dos trabalhado-
res sem-terra, lembrando que 418
pessoas morreram, e os matadores
continuam na impunidade.

Enio Bohnenberger, do MST,
afirmou que os problemas agrári-
os no campo só existem para os
trabalhadores sem-terra, pois,
para os fazendeiros, nunca existi-
ram. Criticou a produção agrícola
atual, de 70 milhões de toneladas
de grãos, que não atende a popu-
lação, deixando 32 milhões de pes-
soas com fome, e discorreu sobre
as condições do trabalhador sem
carteira assinada, com salários
aviltantes, e sobre o trabalho es-
cravo existente ainda em várias
regiões do País.

Para o representante dos sem-
terra, a reforma agrária está
capengando porque o INCRA está
sucateado, sem recursos, e que
"não dá para falar a sério em
reforma agrária sem dinheiro".
Sustentou, também, que não adi-
anta falar em reforma agrária
sem redimensionar a estrutura
da propriedade da terra, que de-
ve estar subordinada à justiça
social.
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Números - Uma guerra de núme-
ros marcou o primeiro painel do
Seminário Legislativo "Reforma
Agrária em Minas Gerais", que teve
como tema a "Reforma Agrária e o
Atual Modelo de Desenvolvimen-
to". Dados de uma pesquisa sobre a
situação dos assentamentos do
mera, em 1.018 projetos que se
encontram em fase de consolida-
ção e emancipação, encomendada
pela Confederação Nacional da
Agricultura (CNA) e apresentados
pelo secretário da Federação da
Agricultura do Estado de Minas
Gerais, Roberto Simões, mostra-
ram um quadro dramático da situ-
ação dos assentamentos. Simões
se propôs a desrnistificar o conceito
de que basta distribuir terra para
que a produção seja duplicada ou
triplicada, demonstrando que 58%
dos assentamentos estão em con-
dições de razoáveis a ruins, 54%
não contam com assistência à saú-
de. Das moradias, 47% não têm
banheiro, 66% não possuem esgoto
e 60% estão sem energia elétrica. A
situação dos assentados também é
ruim, segundo a pesquina da CNA.
A renda média de uma família de
cinco pessoas é de R$132,00, e 43%
dos assentados complementam ren-
da trabalhando fora.

O professor Sérgio Leite, da Uni-
versidade Federal do Rio de Janei-
ro, comparou a pesquisa da CNA
com a Pesquisa Nacional de Amos-
tra Domiciliar (PNAD), realizada
em 1993, e concluiu que a situação
dos assentamentos é melhor que a
dos trabalhadores rurais em geral.
"Eles têm acesso à comida diaria-
mente", disse. Os outros índices são
semelhantes ou piores na pesquisa
da CNA, segundo demonstrou. Sér-
gio Leite apresentou algumas ra-
zões favoráveis à reforma agrária,
como custo mais barato que o da
criação de empregos nos grandes
centros, alternativa importante para
absorver o contingente de desem-

pregados e solução para 16 milhões
de brasileiros que vivem no campo
em condições de miséria, abaixo da
linha da pobreza.

Ele lembrou que, na década de
70, foram transferidos para a ini-
ciativa privada 30 milhões de hec-
tares pelo poder público, enquanto,
em toda a história do Brasil, até
hoje, não chega a 27 milhões de
hectares a terra destinada à refor-
ma agrária. Esse favorecimento ao
latifundiário não acabou, segundo
o professor, pois as desapropria-
ções chegam a valores superiores
em 50% ao valor comercial da ter-
ra, espécie de prêmio aos fazendei-

"O Brasil tem 4,8
milhões de famílias
sem-terra e, em 15

anos, o governo
assentou menos de
150 mil. Neste ritmo
a reforma demoraria

cem anos"
João Pedro Stédile

ros pelo não-cumprimento da fun-
ção social da terra.

O professor José Ely da Veiga,
da Faculdade de Economia e Ad-
ministração da Universidade de
São Paulo, também criticou as in-
terpretações da pesquisa da CNA e
comparou a oligarquia rural brasi-
leira com o sul conservador dos

Estados Unidos, na Guerra da Se-
cessão. Ely Veiga disse também
que a política de favorecimento da
agricultura patronal no Brasil,
fortíssima no período da ditadura,
continua na democracia. Represen-
tantes do Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem-Terra (MST)
também apontaram falhas na pes-
quisa, que não considera a produ-
ção para consumo próprio como
renda familiar.

No painel "Política Estadual de
Reforma Agrária", o assessor João
Batista dos Mares Guia voltou a
defender as propostas de instala-
ção de um Conselho Estadual de
Reforma Agrária, com participa-
ção pari tária dos segmentos envol-
vidos diretamente nessa questão,
para iniciar a formulação e im-
plantação de uma política fundi ária
no Estado. O governo propõe ainda
a criação de um Fundo Estadual de
Reforma Agrária, com recursos do
Imposto Territorial Rural (ITR),
estadualizado e transformado em
contribuição social, para execução
dos projetos de assentamento.

Mares Guia afirmou que, até
agora, o que existiu em Minas foi a
não-política agrária, com algumas
exceções, sem o apoio de uma ação
política do governo "e com a exclu-
são dos atores sociais, que são par-
ceiros indispensáveis nessa nego-
ciação."

A posse do novo governo, segun-
do o assessor, começou a mudar
esse quadro e, desde que foi toma-
da a decisão de enfrentar o proble-
ma agrário no Estado, muito já se
avançou. "Em 1996 - garantiu
Mares Guia - já titulamos mais
hectares do que tudo o que foi feito
no Estado nos últimos dez anos."

Mares Guia propôs a criação, a
partir do Seminário Legislativo, de
uma Secretaria Executiva, não
institucionalizada, não formaliza-
da, para gerir os encaminhamen-
tos propostos no encontro. A Secre-
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tarja trabalharia articulada com
grupos técnicos para garantir já a
implementação de alguns proje-
tos. "Temos 33 situações de conflito
no Estado e mais 1.500 famílias
pedindo projetos de assentamento,
então não podemos esperar muito"
- advertiu o assessor.

Os representantes dos trabalha-
dores aproveitaram a presença do
assessor para pedir mais agilidade
do Governo nos processos de assen-
tamento e criticaram a repressão
policial ao MST. A diretora de Polí-
tica Agrária da Federação dos Tra-
balhadores na Agricultura do Esta-
do de Minas Gerais (Fetaemg), Ma-
ria Aritônia Costa Nogueira, disse
que não é possível pensar a reforma
agrária apenas no Estado, pois o
problema é na-cional. "São 166 mi-
lhões de hectares de terra ociosa,
enquanto 32 milhões de pessoas es-
tão na miséria", assinalou, lembran-
do ainda que registram-se 25 mil
casos de trabalho escravo e três
milhões de crianças e adolescentes,
fora da escola, explorados no traba-
lho do campo. Em contrapartida,
segundo a diretora da Fetaemg, a
agricultura familiar é responsável
por 80% dos postos de emprego e
produz os principais alimentos da
cesta básica. Em Minas Gerais, se-
gundo a Fetaemg, há 600 mil famí-
lias de sem-terra, 40 áreas de confli-
to, 20 acampamentos de sem-terra,
e 27 projetos de assentamento, sen-
do que apenas seis deles contam
com energia elétrica.

Terras devolutas - A questão
das terras públicas e das terras
devolutas no Estado e no País foi
discutida no painel "Legislação
Agrária, Terras Públicas e
Devolutas". Criticas à pressão da
bancada ruralista em Brasília,
inviabilidade do rito sumário e a
idéia de utilizar títulos públicos
para cobrir os custos das desapro-
priações de terras ocuparam os
debates.

O procurador regional do Incral
MG, Ivan Sebastião Barbosa Afon-
so, declarou que a utilização de
títulos públicos deveria suprir a
falta de dinheiro na implantação
da reforma agrária. E criticou a
prática de declaração de utilidade
pública de um bem, sem admitir a
resistência do proprietário. Ele con-
denou ainda o artificio utilizado
pelo proprietário de terras que
fraciona o imóvel em diversas pro-
priedades médias, buscando evitar
a desapropriação, e também as in-
vasões de terras, que considerou
gesto ilegal.

Mílton Heinn, assessor jurídico
da Federação dos Trabalhadores
da Agricultura de Goiás (Fetaeg),
defendeu o princípio real da pre-
servação da propriedade produti-
va prevista na Constituição. Con-
siderando um retrocesso a Lei Com-
plementar n 76, que burocratiza o
processo, ao avaliar a terra pelo
que ela possui, como árvores e ou-
tros aspectos. Mílton Heinn disse
que o rito sumário de 1993 pouco

alterou a legislação vigente, e a
emenda recentemente aprovada
tem que ser discutida para agilizar
o processo. O assessor da Fetaeg vê
com descrença a pressão de parla-
mentares e de produtores, que
buscam todo tipo de entrave para
dificultar a implantação da refor-
ma.

No painel "Assentamentos:
Modelos e Resultados", o coordena-
dor do MST João Pedro Stédile
disse que o governo federal vê os
assentamentos de trabalhadores
como solução de conflitos sociais e
não como um processo de reforma
agrária. "Por isso, o Incra só age
quando há conflito, um problema
que é politicamente mais barato
para o governo resolver. Isso não é
reforma agrária", explicou Stédile.

A reforma agrária proposta pelo
MST, segundo Stédile, prevê a
reestruturação da propriedade da
terra, com o fim da concentração.
"O Brasil tem 4 milhões e 800 mil
famílias de sem-terra. O governo,
em 15 anos, assentou menos de 150
mil famílias. Nesse ritmo, a refor-
ma demoraria 100 anos para ser
concluída", disse Stédile.

O líder do MST criticou também
a falta de uma política agrícola no
País. Em sua visão, política agríco-
la deve basear-se em preço justo
para a produção, garantia de crédi-
to e seguro. Essa política não existe
para o pequeno agricultor, para a
agricultura familiar e nem para os
assentamentos, acrescentou. Ou-
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tro alvo do ataque de Stédile é a
globalização da economia. "O go-
verno diz que o mercado vai regu-
lar a agricultura, quando na verda-
de está acabando com a agricultu-
ra brasileira. Nisso o governo é
honesto. Mata o agricultor e diz
que foi ele", disparou Stédile.

Mesmo sem a assistência do
governo, os assentamentos ainda
têm condições de vida melhores
que as favelas urbanas e o meio
rural, defendeu Stédile. Apresen-
tando uma pesquisa da FAO, "en-
comendada pelo governo Coilor
para provar que os assentamen-
tos eram inviáveis, mas escondi-
da quando o resultado mostrou o
contrário", Stédile disse que a
renda familiar nos assentamen-
tos está na média de 3,7 salários
mínimos por família e que não há
fome entre os assentados. Essa
pesquisa, afirmou, responde à que
foi encomendada pela Confedera-
ção Nacional da Agricultura, que
conclui que os assentamentos não
deram certo.

O representante do MST disse
que o Brasil precisa resolver os
problemas da concentração de ter-
ra, da fome, do êxodo rural e da
reorganização da produção para o
mercado interno. "Os produtos mais
cultivados nas melhores terras -
como soja, café, laranja e cacau -
são para exportação e não para o
mercado interno.

O ministro da Agricultura e do
Abastecimento, Arlindo Porto, e o
secretário de Estado da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento de
Minas Gerais, Alysson Paulineili,
foram os conferencistas do painel
"Política Agrícola e Agricultura
Familiar". Arlindo Porto discutiu a
reformulação do Programa Nacio-
nal de Agricultura Familiar
(Pronaf), que prevê recursos de R$
200 milhões para pequenos produ-
tores. O programa apresenta como
novidades a descentralização da

operacionalização, que ficará a car-
go dos Estados, através da Emater,
e a redução da taxa dejuros de 12%
para 9%. O programa visa promo-
ver também a melhoria das condi-
ções de vida do pequeno produtor,
e os recursos poderão ser tomados
para, por exemplo, reforma de casa
na propriedade rural.

O secretário Alysson Paulinelli
enfatizou a orientação do governo
estadual de, através do diálogo,
buscar solução para os problemas
do meio rural, que, segundo ele,
afetam os países do Terceiro Mun-
do. "O Brasil não encontrou a for-
ma de resolver um dos problemas
mais sérios do campo, que é a trans-

"Em Minas temos 600
mil famílias de sem-

terra, 40 áreas de
conflito, 20

acampamentos e 27
projetos de

assentamento"
Maria Antônia C. Nogueira

ferência de renda para os centros
urbanos", disse Paulineili, acres-
centando que, entre 1994 e 1995,
essa transferência foi da ordem de
R$14 bilhões e, em 1995, de R$10
bilhões, "recursos que dariam para
solucionar o problema agrícola".

Paulineili disse também que a
saída de 100 mil pessoas do meio
rural por ano tem reflexos na de-

gradação das cidades e dos recur-
sos naturais. Todo esse processo é
conseqüência, segundo o secretá-
rio, do modelo econômico perverso,
ditado de fora para dentro do País.
Enquanto a política agrícola for
subordinada à política econômica,
não vai adiantar o governo federal
transferir qualquer responsabili-
dade para o Estado ou o município.
Paulineili concluiu dizendo que a
reforma agrária é uma questão de
justiça social.

Jean Marc von Derweid, da or-
ganização não-governamental As-
sessoria e Serviços e Projetos de
Agricultura Alternativa, defendeu
os assentamentos como necessida-
de imperiosa, para reduzir o con-
tingente de 18 milhões de famintos
do País, dos quais 4,5 milhões es-
tão nas cidades mais ricas. Gilman
Viana Rodrigues, presidente da Fe-
deração da Agricultura do Estado
de Minas Gerais, defendeu a apli-
cação no Brasil de uma política
agrícola com seguro agrícola,
tarifação compensatória, com re-
gras claras, para que ninguém seja
surpreendido com importações
para conter o processo inflacioná-
rio, deixando os produtores brasi-
leiros sem mercado. Rodrigues
questionou também o discurso de
que a produção alimentar brasilei-
ra está na mão de pequenos produ-
tores, acrescentando que o segmen-
to intermediário é o de maior pro-
dutividade. E concluiu dizendo que
o êxodo rural não é sinal de atraso,
mas de progresso, pois os países
desenvolvidos têm de 3% a 8% da
população no meio rural.

O Seminário "Reforma Agrária
em Minas Gerais" reuniu, durante
quatro dias, cerca de 700 pessoas,
que representaram 120 entidades,
além de observadores e convidados
de 15 Estados brasileiros. A As-
sembléia prepara uma publicação
com a íntegra das conferências 'e o
documento final.
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