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MINAS DÁ O PRIMEIRO PASSO

Esta publicação reflete as principais posições políticas e ideológicas,
assim como proposições técnicas e econômicas, sobre um dos temas mais
explosivos da realidade brasileira atual: a reforma agrária.

Tais manifestações estão expressas em nada menos do que 29 textos,
correspondentes a palestras, e um documento final contendo 259 propostas,
resultantes do seminário "Reforma Agrária em Minas Gerais", realizado na Assem-
bléia Legislativa de Minas, nos dias 2 a 5 de setembro de 1996, em promoção
conjunta da Casa e do governo do Estado.

As opiniões, sugestões e conceitos aqui reunidos revelam o que
pensam sobre o problema fundiário algumas das principais lideranças e autorida-
des, estaduais e nacionais, vinculadas à questão, representativas dos trabalhadores
rurais, dos proprietários e empresários da atividade agropecuária, dos órgãos
públicos, da Igreja e da comunidade acadêmica.

Entre coordenadores, expositores, debatedores e público ouvinte, o
seminário contou com cerca de 700 participantes, incluindo mais de 120 entidades. O
interesse despertado pelo evento fez com que ele fosse acompanhado por represen-
tantes de instituições de 16 Estados, de todas as regiões do País.

Com essa iniciativa, Minas deu um passo importante para definir e
começar a implementar, efetivamente, a reforma agrária em seu território, apontan-
do também caminhos parzi a viabilização do programa em outras unidades da
Federação.

Destaque-se, como resultado político do seminário, a disposição para
o diálogo entre representações econômicas e sociais acostumadas a claras e
compreensíveis divergências. Fruto concreto dessa disposição foi o documento final
do encontro, no qual as propostas de consenso aparecem de forma amplamente
majoritária.

O documento, a propósito, foi encaminhado à Comissão de Agropecuária
e Política Rural da Assembléia e ao governador de Minas, para subsidiar, respecti-
vamente, ações no âmbito do Legislativo e a elaboração do Plano Estadual de
Reforma Agrária.

Acreditamos que tal contribuição, decorrente do trabalho em parceria
e da busca do entendimento, será valiosa para a correção das gritantes distorções
existentes no meio rural brasileiro. Essa é uma tarefa inadiável para construirmos
um país com melhor distribuição de riqueza e de oportunidades.

Agostinho Patrús
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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ABRINDO ESPAÇO AO DEBATE

Wanderley Ávila

1"-Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais sente-se hoje especial-
mente ajustada a seu papel perante a sociedade, ao promover, juntamente com
o Poder Executivo do Estado, este seminário sobre reforma agrária.

Tal sensação decorre, em primeiro lugar, do fato de a instituição estar
cumprindo sua função de abrir espaço à manifestação dos diversos segmentos
sociais sobre um dos assuntos mais polêmicos no País nos últimos tempos.

Expositores, coordenadores, patrocinadores do evento e compo-
nentes do auditório representam tanto as entidades vinculadas aos trabalhadores
rurais quanto as que aglutinam OS proprietários e empresários da atividade
agropecuária, além dos órgãos públicos, da Igreja e da comunidade acadêmica.

Temos, a propósito, a satisfação de receber neste encontro repre-
sentantes de outras unidades da Federação, fato que demonstra o grande
interesse despertado pela iniciativa e que certamente contribuirá para o
enriquecimento dos debates.

Gostaríamos também de lembrar que este seminário tem como
objetivo colher subsídios e oferecer propostas para ações legislativas e execu-
tivas relacionadas com o tema em discussão, visando principalmente à elabora-
ção do Plano Estadual de Reforma Agrária, previsto na Constituição mineira.

Não poderíamos ainda deixar de salientar a cooperação existente
entre os Poderes Legislativo e Executivo do Estado, inspiradora deste evento,
idealizado a partir da determinação do governo federal de transferir para as
administrações estaduais a condução dos processos locais de reforma agrária.

Meus senhores, minhas senhoras, estamos diante de um dos
problemas mais graves e urgentes do Brasil de hoje. Um desafio que impõe a
participação, o bom senso e o esforço de cada um de nós para evitar que as
divergências e os conflitos em tomo da questão fundiária assumam proporções
ainda mais dramáticas do que as que se vêm registrando.

O doloroso episódio de Eldorado de Carajás, no dia 17 de abril deste
ano, constitui uma tragédia que dificilmente será apagada de nossas mentes e
consciências. Aquelas 19 mortes de trabalhadores rurais no Pará, além de
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dezenas de feridos, não podem ser analisadas apenas como conseqüência de
excessos de UT1 contingente policial diante das circunstâncias que se apresentaram.

Elas poderiam ter ocorrido em muitas outras regiões do País. F
representam o deslecl) de uni processo complexo, que tem raízes na formação
económica brasileira e se manifesta de fornia mais acentuada nos dias atuais em
decorrência do contexto político e social em que estamos vivendo.

Parece-nos oportuno destacar algumas circunstâncias em que o
problema agrário brasileiro se insere.

Os compêndios escolares ensinam: Somos o quinto país do mundo
em extensão territorial, tendo à disposição uma das maiores áreas agricultáveis
do planeta. Entretanto, não conseguimos extrair o devido dessa
c >ndicão privilegiada, em termos de unia produção agríc )Ia correspondente e,
s( )l)retudo, da oferta de alimentos basicos a todas as camadas da populacfu).

Assistimos, paralelamente, a um fenômeno sintomaticoda geografia
humana e econômica do País nas últimas cinco décadas. No início dos anos 40,
cerca de 70 1?/o dos brasileiros viviam no campo, enquanto os 30% restantes
ocupavam (is centros Urh2tnOS. Hoje, os dados oficiais mostram uma proporção
totalmente inversa: nas cidades, jí se aglomeram 3/4 ela população, restando
apenas a quarta parte no meio rural.

Se, por um lado, boa porção desse contingente se beneficiou com
as oportunidades de emprego, serviços públicos e outros itens componentes da
qualidade de vida no ambiente urbano, sabemos que outra porção, também
substancial, nunca teve acesso a tais benefícios, engrossando os estratos sociais
marginalizados.

Em claro indicativo dessa situação é, por exemplo, o dado
estatístico de que os moradores das favelas, destino de grande parte das famílias
que migram do campo, representam aproximadamente 1; 5 da população de
Belo 1 k)rizonte, hoje com mais de 2 milhões de habitantes.

O inchaço dos grandes centros, todos sabemos, acarreta problemas
que afetam de maneira cada vez mais preocupante a qualidade de vida, tais como
a violência, a saturação do trânsito, o desemprego, a incapacidade de atendimen-
to na área da saúde, entre tantos outros.

Conter o fluxo migratório campo—cidade e, conseqüentemente,
seus efeitos perversos tornou-se uma necessidade tão clara no Brasil que se
transformou em proposta de consenso n( )5 meios políticos, econômicos e
acadêmicos, especialmente em documentos cuja tônica seja o planejamento.

Da mesma forma, não há ( Rlti1 conteste, em tais círculos, que é
preciso aumentar a produtividade, a diversificação e a eficiência da atividade
agrícola no País como um todo, Com vistas a elevar seu rendimento médio.

'lambem não há como negar a má distribuição de oportunidades e
recursos no meio rural, assim como acontece nos demais segmentos da
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economia brasileira, condição que nos coloca numa incômoda posição no mapa
das desigualdades, de acordo com relatórios elaborados por instituições inter-
nacionais.

Todos esses fatos e circunstãncias conduzem à preocupação que
nos une hoje neste encontro: a de que, sem uma profunda discussão da reforma
agrária, assim como de uma política agrícola que estimule o conjunto dos
produtores e trabalhadores do meio rural, torna-se extremamente difícil promo-
ver o desenvolvimento global e harmônico do Brasil.

A questão fundiária, reafirmamos, é complexa, por envolver a
interação de aspectos econômicos, sociais e ideológicos, que se acentuaram no
decorrer da história deste país. Passa por interesses e pontos de vista diversos,
gerando propostas e fórmulas igualmente não convergentes.

Estaremos analisando, a partir de hoje, os múltiplos aspectos
referentes à reforma agrária no Estado de Minas Gerais, aspectos esses que, em
muitos casos, se confundem com aqueles que dizem respeito à realidade
nacional.

Independentemente da circunscrição geográfica, o mais importante
é que exponhamos nossas convicções e, ao mesmo tempo, estejamos abertos
para dialogar e ouvir opiniões diferentes das nossas, como convém numa
sociedade que se rege por princípios democráticos.

Só assim caminharemos com segurança em busca de soluções para
os conflitos relacionados à propriedade, à ocupação e ao USO da terra, passo
indispensável no conjunto das mudanças para um país mais justo internamente
e mais viável no incerto contexto da economia internacional.
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COMPROMISSO POLÍTICO DO GOVERNO

João Batista dos Mares Guia
Assessor Especial do Governador de

Minas Gerais para a Reforma Agrária

O Unicef usa uma expressão poética muito feliz quando se refere
a algum evento, a algum movimento que traga esperança de mudança. A
expressão é a seguinte: experiência portadora de futuro. Este seminário,
promovido pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e pelo
governo do Estado, por intermédio de sua Assessoria Especial para a Reforma
Agrária - tendo como colaboradores e protagonistas todas as instituições e
personalidades aqui presentes, sem nenhuma exceção -, é uma experiência
portadora de futuro por várias razões.

A primeira razão é que, pelo menos no Estado de Minas Gerais - e
creio não haver registro em outros Estados, na história recente deste país, de que
se tenha observado tratamento diferente - a questão agrária foi sempre eludida.
Até 1964, por exemplo, época de rigorosas polarizações ideológicas e políticas,
a questão agrária em Minas Gerais foi um tema que dividia OS que eram a favor,
por razões generosas, e os que eram contra, julgando também serem as suas
razões generosas.

O fato que fica é que a polarização ideológica e política, que
permeou toda a Nação, não contribuiu para fazer avançar a reforma agrária e
muito menos para institucionalizar a democracia em flOSSO país.

Seguiu-se àquele momento de polarização o movimento político
militar de 1964. Como sociólogo, embora tenha se tratado de um golpe contra
a democracia, nãoo chamaria de golpe do ponto de vista da descrição do fenômeno,
porque teve um amplíssimo apoio nos segmentos da classe média urbana.

Naquele momento, por ironia da História, o primeiro presidente
militar, o marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, viria a ser o
protagonista de um novo documento relativo à questão fundiária neste país, o
chamado Estatuto da Terra.

Lendo o capítulo 2, bem como o capítulo 3, observamos a distinção
teórica e metodológica entre a questão agrária e a política agrícola. E, no capítulo
da questão agrária, as promessas eram até mais generosas cio que as aspirações
dos movimentos populares pré-1964. Pode-se dizer que, em radicalismo, o
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Estatuto da Terra alcançava maior extensão do que as próprias reivindicações
dos movimentos populares em luta pela reforma agrária, até o início de 1964.

Não obstante essa intenção manifesta em um documento, é sabido
que, mesmo tendo os militares das Forças Armadas um pendor histórico
favorável ao processo de reforma agrária - desde Napoleão, e por razões
conservadoras, pragmáticas e positivistas de promover a integração territorial,
bem como a integração social nesse território -, o fato que fica é que os militares
fazem, no plano político, uma aliança preferencial com a então surgida Arena.
E as exigências das lideranças civis da Arena cm todos OS Estados, que não chamaria
de federados, porque a Federação foi anulada naquele período, foram flO sentido
de que não) se tocasse a questão fundiária, não se tocasse a questão agrária.

Embora os militares tivessem tido, ao longo de mais de duas
décadas, oportunidades estratégicas e o domínio de recursos para proriover a
reforma agrária, não o fizeram e promoveram, em situação de fronteira e sob o
argumento de segurança nacional, experiências de colonização. Como sabemos,
conceitualmente, colonização não é reforma agrária, porque a colonização
contempla os que já estão> preparados para investir, operar tecnologias, ter
acesso a créditos e inovar com espírito empresarial, porque já tiveram oportu-
nidades ou porque têm meios culturais e educacionais e acesso a informações
de que, em geral, os protagonistas da reforma agrária, os trabalhadores cio campo
mais simples, muitos cicies analfabetos ou semi-analfabetos, jamais puderam
desfrutar.

Passa-se o período autoritário, e temos o ensaio geral de
redemocratização no País. Seguem-se os governos Sarney, Coilor, Itamar e,
agora, Fernando Henrique. Pode-se dizer que, ao longo desses governos, pelo
menos no que diz respeito ao desempenho registrado até o último semestre deste
ano, a reforma agrária passa a ser conduzida sob uma mesma ótica.

Não é prudente analisar sinceridade de quem quer que seja, porque
é algo insondável, mas, do ponto de vista de uma descrição objetiva, é possível
dizer que a questão agrária, desde o enfoque do governo federal, vem sendo
proposta neste país como um ímpeto de arrecadação de terras.

Corno se fosse importante arrecadar terras, contar a quantidade de
terras arrecadadas aos milhões de hectares, exibindo-os através da mídia numa
perspectiva espetacular, e mostrar qual governo arrecadou mais ou arrecadará
mais em função das projeções ou, ao lado desses números relativos a quantida-
des de terras, também o número de famílias presumivelmente assentadas, desta
feita às centenas de milhares. O resultado líquido que se observa, quando se quer
observar sem fazer prejulgaiiiento ou sem colocar a vontade pessoal à frente e
acima (Ia avaliação objetiva e criteriosa, é que, de um modo geral, avançou-se
razoavelmente na arrecadação de terras.

A rigor, do ponto de vista da ação estatal e institucional, eu creio,
num diagnóstico pessimista, que não se avançou em matéria de reforma agrária
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ou de política fundiária. Se política fundiária tem a ver com redistribui-
ção fundiária - e é inevitável que se discuta a questão da redistribuição fun-
diária —,urna política agrária sensata tem de ter a ver, mais do que com eficiência,
com a eficácia OU a efetividade das iniciativas de redistribuição fundiária, isto é,
tem de transformar a terra arrecadada e disponibilizada para reforma agrária em
empreendimentos coletivos ou individuais conforme a escolha dos trabalhado-
res. Esses empreendimentos, para se tornarem competitivos, devem permitir ao
homem do campo o acesso à educação, à cultura e à saúde, às infra-estruturas
físicas, ao uso de tecnologias avançadas. Também deve haver crédito para que,
ao longo de um certo tempo de carência, essas experiências de assentamento,
sendo bem-sucedidas, possam caminhar com as próprias pernas.

Lamentavelmente, não é esse o cenário que temos observado
quando se trata de experiência de reforma agrária protagonizada pelo Estado ou
com sua participação decisiva. Aqui mesmo, em Minas Gerais, a despeito das
generosas intenções do mera ou de agências estatais estaduais, como é o caso
da Ruralminas, registramos 34 experiências de assentamentos de 1974 a 1994-
Desses 34, conforme um relatório que acabo de receber do secretário Alysson
Paulinelli, 8 poderiam ser considerados razoavelmente bem-sucedidos, e 26
devem ser considerados completamente fracassados. 1 lá, entre esses assenta-
mentos, aqueles onde os trabalhadores originários já não são os mesmos; em
muitos, os trabalhadores dependem, sobretudo hoje, da cesta básica.

Não é prudente, à luz de uma perspectiva racional, imputar a esses
trabalhadores a responsabilidade pelo fracasso, porque um assentamento que se
limita à alocação do fator terra, sem que haja preocupações com educação,
treinamento técnico, disseminação de tecnologia, acesso a crédito e apoio em
infra-estrutura, só pode fracassar. Aí, quem sabe, é melhor não fazer, porque
fazer para condenar ao fracasso é duplamente irresponsável. É irresponsável e
desumano para com os trabalhadores. E é irresponsável quando a questão
agraria volta a se inscrever neste país pelo mérito das lutas dos trabalhadores.
Não reconhecer isso é preconceito equivocado contra uma questão nacional, e,
do ponto de vista político, ético e social, urge buscar ações concretas com o
objetivo de contribuir para a superação da questão agrária em flOSSO país.

O Governo de Minas Gerais se associa a essa iniciativa, sendo, com
muito gosto, um dos agentes coordenadores. Mas, sobretudo, se associa a todos
os protagonistas, sendo um deles. Amanhã, num dos painéis, faremos uma
exposição sobre a proposta de política fundiária para Minas Gerais, a qual
aprendemos no convívio com todos, pois não tínhamos um desenho pronto e
acabado da realidade.

Vemos este seminário como uma experiência portadora de esperan-
ça. A primeira e fundamental razão é que, em Minas Gerais, sem pretender
cometer nenhuma injustiça com qualquer outro governo, pelo menos até onde
vai a nossa observação, é a primeira vez que o Poder Executivo e o Poder
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Legislativo se associam para organizar uma iniciativa do gênero. E é a primeira
vez que um governo assume política e institucionalmente, de modo transparen-
te, de modo público, a co-responsabilidade pelo processo da reforma agrária no
Estado, ao contrário do que se observa em alguns outros governos neste país -
digo alguns outros porque há OS que estão tomando iniciativas relevantes.

Parece-nos urna atitude politicamente indefensável e próxima da
insensatez agir como Pôncio Pilatos, como se o problema fundiário não fosse
responsabilidade de um governo estadual e este apenas olhasse em direção a
Brasília, corno se fosse responsabilidade exclusiva de Brasília. Brasília tem as
responsabilidades maiores, pelo menos neste momento, até que se faça urna
transição descentralizadora. Deverá reconhecer e assumir essas responsabilida-
des - é a nossa melhor esperança -, mas, enquanto o faz de maneira parcial, ou
mesmo se não o faz, nós não estaremos nos furtando a assumir, modestamente,
no limite das nossas possibilidades, co-responsabilidades políticas no sentido cia
implementação da reforma agrária no Estado.

Portanto, este seminário vai servir como testemunho desse compro-
inisso político do governo do dr. Eduardo Azeredo, no sentido de buscar
parcerias, criar consensos e, de um modo pautado pela escolha racional, que eu
tenho até a ousadia de chamar de pós-ideológico e suprapartidário, realizar a
reforma agníria no Estado como fator para se debelara violência no campo, como
fator produtor de eqüidade social, corno fator de busca de difusão e consolidação
de valores democráticos.

Não importa se, cio ponto de vista econômico, a reforma agrária
tende a ser muito bem-sucedida, ou razoavelmente bem-sucedida, ainda que se
diga que não agrega valor e acrescenta pouco em termos de Produto Interno
Bruto. Importa, fundamentalmente, que ela contribui, do ponto de vista moral
e ético, para romper com o caudal de violência no campo; importa que ela é
integradora e organizadora cia sociedade civil; importa que ela é clisseminadora
da cidadania entre excluídos, sem-terra, analfabetos ou semi-analfabetos;
importa ciuc a sociedade evolui, e, com eia, o governo, quando tem espírito
democrático para assumir co-responsabil ida< es. Nesse sentido, tenho a ousadia
de dizer que este seminário adquire dimensões históricas.

Do flOSSO ponto de vista, outra razão fundamental que torna este
seminário de alta relevância - eu diria exemplar, pois não há registro de algo do
gênero em qualquer outro Estado federado neste país, pelo menos no período
mais recente - é que o nosso compromisso originário, muito mais cio que nos
reunirmos para debater com total transparência, onde o contraditório se
expresse livre e respeitosamente - o que já é valioso em si—, é ode recolher todas
e quaisquer contribuições vindas daqueles que ternos a ousadia de chamar de
parceiros, não importando que as contribuições ou recomendações que serão
discutidas e aprovadas na plenária final do dia 7 sejam mais ou menos
consensuais.
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Nosso desejo, nOSSO compromisso, é o de recolher todas essas
recomendações, analisá-las, devolvendo por escrito, de modo público, o
resultado dessas análises e, a partir disso, irmos, em conjunto com as forças da
sociedade civil, trabalhadores, empresários, a Igreja, OS movimentos sociais de
um modo geral, avançando com vistas à perspectiva de podermos, no horizonte
do próximo ano, tal como proporemos aqui, amanhã, durante a nossa exposição,
criar, à semelhança do Conselho do Meio Ambiente, o Conselho Estadual da
Reforma Agrária, com uma secretaria executiva e uma presidência, e o Fundo
Estadual da Reforma Agrária, que então receberia os recursos do flOVO ITR, o
Imp( )sto Territorial Rural.

Passaremos a defender que este, em vez de dissipado numa
municipalização populista, infeliz, desagregadora e eliminadora do efeito de
sinergia, e em vez de ficar sob o controle do governo federal, para continuar
arrecadando pouco, e mesmo que arrecade um pouco mais não ter critérios
objetivos em sua distribuição, passe a ser arrecadado com base num cadastro
atualizado, transformado em contribuição social, à semelhança do salário-
educação. Assim, ele não seria administrado pelo Tesouro do Estado e teria
destinação cativa ou carimbada. Defendemos também que, com toda a transpa-
rência, esse Conselho Estadual da Reforma Agrária, paritário e sob a presidência
ad hoc de representante do governador, decida estratégias, objetivos, priorida-
des, alocação de recursos, as metas e o acompanhamento ou monitoramento.

Parece-nos ser essa uma Proposta interessante, porque tornaria a
regulamentação da política fundiária do Estado urna política pública, porém fl()

necessariamente estatal ou governamental. Conselho do qual fariam parte
representantes do Estado e, no caso, os representantes mais qualificados do
contexto agrário da sociedade civil. No caso de Minas Gerais, a Faemg, Fetaemg,
o MST, o MI.T, a CPT, enfim, todas as representações significativas, a Assembléia
Legislativa, entre outras que eventualmente não tenha aqui citado.

A ótica que preside as nossas ações é a da escolha racional; a ótica
que orienta as nossas ações é a da busca incessante do diálogo. Se é apenas
possível, nós pretendemos torná-lo algo necessário; se é apenas necessário,
pretendemos tomá-lo algo utópico; se é utópico, vamos perseguir essa Utopia.
Diálogo, construção de consensos e, ao lado disso, realizações concretas no
sentido da reforma agrária.

Se formos definir a nossa perspectiva pelo não, que nunca é uma
boa definição, eu diria que o nosso propósito com a reforma agrária é
definitivamente não-populista, porqie nau pode haver nada mais desunia nizador,
mais descaracterizador que o populismo dos diagnósticos irresponsáveis e das
promessas inconseqüentes. É muito melhor que façamos menos, mas façamos
bem. Posso declarar que é um compromisso nosso, com modéstia, com
parcimônia, com senso de realidade e respeito ético aos parceiros, que talvez seja
mais desejável fazermos de modo gradual, mas fazermos assentamentos, do queque
simulações de assentamentos.
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Se. hoje, a questão agrária está travada na agenda nacional e
mobiliza todas as forças políticas, as forças sociais e as instituições, quero aqui
reconhecer o, mérito dos trabalhadores, sejam da Contag, do MST sejam das- suas
representações nacionais.

'lenho j)O1I('a (OflViVCflcií.i Col)) 1 (liIeÇ'ao) da CNA, mas sei do
equilíbrio do dr. Erncst ) de Salvo. Tenho nieio )s convivência ainda com as
ledcrações da Agricultura, dos empresários agrícolas, de outros Estados, a não
ser com a Sociedade Brasileira Rural. Aqui em Minas Gerais, posso (li/ei' que
tanilxm consideramos parceira a Federação da Agricultura do Estado de Minas
Gerais. Não temos nenhuma pretensão, nenhuma visão no sentido de promover
exclusões ou dizer ivais 5o> (>5 melhores parceiros. Os melhores parceiros são
to >oios. Todos são) bem-vind >5, porque sem o) nosso  trabalho unificado não
lograríamos alcançar os nossos objetivos. Portanto, e com esse espírito que aqui.
representando o governador Eduardo Azeredo, desejo, uma vez mais, cumpri-
mentar a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nas íigumis dos
deputados citados, o deputado> \Vanderley Ávila e o deputado Agostinho Patrús,
que, como presidente da Assembléia, não teve dúvidas em assumir a promoção
(leste seminário.

Que saibamos fazer deste evento aquilo que o tJnicef classifica,
poeticamente, como) sendo) uma experiência portadora de futuro.
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O RISCO DA FRUSTRAÇÃO

Antônio Ernesto de Salvo

Presidente da Confederação
Nacional da Agricultura (CNA)

A tradição mineira fez do nosso Estado símbolo de temperança, de
harmonia e sabedoria, e espero que a busca de caminhos inspire as pessoas que
irão aqui discutir tema tão importante.

A nossa filosofia se prende basicamente a dois conceitos fundamen-
tais. Primeiro, tem de haver respeito à lei e a todas as coisas que se fazem neste
país. Obedecer à lei não é mérito, é obrigação de todos. Em segundo lugar, é
importante informar, esclarecer e colocar números, mostrando as realidades. A
paixão não costuma ser companheira da razão, quando se trata de temas dessa
grandeza. Eu não seria capaz de conversar com os senhores e de dizer algo que
possa ser considerado positivo se desvinculasse a questão da reforma agrária
de quatro verdades irretorquíveis.

A primeira é que não há um modelo de reforma agrária nacional.
Não é possível que passe pela cabeça de alguém que se possa resolver o
problema de Santa Catarina da mesma forma como se resolve o problema do
Pará. Sabemos que qualquer solução que for de caráter geral estará errada, da
mesma forma como nós, mineiros, sabemos que não há como conciliar a
estrutura fundiária e os problemas do Sul de Minas com os problemas da Região
Norte do Estado. Tem de haver soluções diferentes.

Em segundo lugar, não adianta fazer assentamento de quem quer
que seja se os 2 milhões de pequenos proprietários que já existem no Brasil, que
têm terra e sabem geri-Ia, não são capazes de sustentar-se. 1-lá um trabalho
recente da FAO, publicado há menos de urna semana, (1UC informa (RIC a renda
média dessas famílias se situa na faixa de meio salário mínimo por mês. Não se
pode, sob pena de se procurar o caminho fácil e demagógico de separar a
reforma agrária de uma política de geração de emprego, imaginar que se possa
assentar no Brasil quatro, cinco ou seis milhões de pessoas.

Para os senhores terem uma idéia, segundo alguns dados, o Brasil
tem perto de 5,1 milhões de proprietários rurais. Os Estados unidos da América,
com a mesma área agricultável, têm 1,9 milhão; a Argentina, numa grande área
de terra, tem 40() mil; e o Canadá tem 300 mil. Somados, os Estados unidos, o
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Canadá e a Argentina representam menos da metade do número de produtores
rurais que já existem hoje no Brasil.

Se Tlui() considerarmos esses números e nao OS mencionarmos, com
alguma correção, coiri algum sentido prático. cairem( s na frustiaçà . O termo
que melhor se c( impatibiliza com a rek)ma agrária consolida(-Li, da época em
que ela foi leitaaté hoje, é a palavra "frustração": frustração dos que têril terra,
dos que não tèm terra, frustração de todos Menos dos demagogos, que falam
coisas fáceis e se esquecem das verdades dos que já têm terra e dos absurdos
da política agrícola. SÓ no setor (1<) algodão, já lraín desempregadas 6(0 mil
pessoas nos últimos dois anos no País, por Falta de uma tributação que
defendesse o algodão nacional das importações sul)sidiaclas do, ,, F1 IA.

Pi'oineti não ser apaixonado e sou o primeiro a quebraru juramento.
Quero propor que se deixe a paixão de lado. O discurso é bom e bonito, mas
IiICU tempo e curto) e vou apenas fazer propostas. Assim, espero colaborar, de
maneira concreta, c( m o tema cm debate.

Primeiro, que se crie uni programa (k' renda mínima para O l)(l11Cfl0
produtor brasileiro, da mesma lniia que se fala em criar um programa de renda
mínima para o trabalhador urbano. O homem rural não tem vale-refeição, não
tem vale-transporte, nem paga conta de luz mais barata quando o consumo é
pequeno, porque não tem luz. E preciso que os pequenos proprietários que não
têm em sua atividade possibilidade de ter uma vida decente sejam reconvertidos
através de programas de exte!lsa( > rural, de forma compatível e pertinente com
a cidadania.

Que se cuide da lonliaçao) profissional dos que já têm terra e dos que
vierem a ter. Não é possível trabalhar com enxada, foice e facão no limiar do terceiro
milênio. O mundo é competitivo e integrado. Os que não estiveram no banco da
escola, seja ela kwmal 01.1 iflfOflTlal, téni pouco futuro, nos tempos qtie se avizinham.
Se os mais velho is podem suportar isso, pela miséria e pela dificuldade com que já
conviveram, seus Filhos não poo.leiii mais. Não podemos perniitir que novas
gerações se formem com a educação que temos, principalmente no campo. É
preciso que haja uma política agrícola geradora de empregos. Se não fizemos isso,
vamos carregar água no balaio, vamos assentar 28(), 300, 700 mil, um milhào de
colonos e vamos (lesassentar um milhão e meio, doi.,, três milhões.

E preciso que haja crédito agrícola para investimento, que C O
gerador de emprego, e não crédito apenas para custeio, que serve há 20 anos
para manter, cevados, determinados tipos de fazendeiros, que mantêm sempre
as mesmas práticas para tomar o mesmo dinheiro, todos os anos, subsidiados ou
não: enquanto o parque brasileiro de máquinas, de implementos, já se encontra,
em média, com mais de 15 anos de uso.

E preciso) (IUC trateni( i (Lis questões tributárias e tarifárias. O Brasil
abriu sua economia de uma k)rma ignorante, cruel, completamente desprovida
de senso prático. Não se entra assim no Primeiro Mundo, que se diz tão
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competitivo flOS produtos industriais e que protege deslavada e descaradamente
os seus agricultores. Temos de zelar, também, pela nossa agricultura e impedir
as práticas desleais de comércio, que, no fim, refletem muito mais no pequeno
produtor.

Temos de fazer ações concretas de assentamento. E nada mais cruel,
no Brasil, do que a defasagem entre os recursos e as metas. É a mentira nacional
da reforma agrária. Não há vontade política, e não há dinheiro. E fala-se em 100
mil, 200 mil e 300 mil. Como não se consegue isso, porque fl() há recursos, a
frustração é generalizada; e quem costuma pagar o pato somos nós, produtores
rurais, que somos tidos na história quase como bandidos, se não como
inteiramente bandidos.

Vamos tentar outras coisas. Vamos terceirizar. Conheço projetos,
que são propostos ao Incra, que entregam o lote pronto. E não tem nada de
fazendeiro no meio. São grandes empreiteiras. Entregam o lote pronto para andar
mais depressa e tirar um pouco da frustração que existe. Vamos criar crédito
fundiário para pagar com 25 anos, quem sabe, com 10 de carência e juros
negativos. Por que não, se é gasto tanto dinheiro no Brasil com tanta coisa
suspeita?

Vamos melhorar o recadastramento rural. Os senhores sabem o que
é um cadastro de propriedade rural no Brasil: fl() é fiscalizado, a mentira impera;
pior do que a mentira, a ignorfincia impera. O proprietário rural entrega o
formulário ao contador da esquina, que responde mal e errado. Não temos
estatísticas, no Brasil, nessa área. Vamos reformular o ITR. Vamos fazê-lo como
nasceu para ser feito - para desapropriar os grandes e que não trabalham e para
privilegiar os que trabalham, os menores.

A Receita está fazendo uma boa cobrança do ITR, mas, até hoje,
ninguém teve receita através desse tributo - nem quem cobra, nem quem paga.
Vamos adquirir terras. Por que não? A lei permite. Metade do Brasil está à venda.
O Estado do Mato Grosso está todo à venda. E vamos honrar um pouco mais os
TDAs, que valem 20% do seu valor de face.

Vamos cadastrar os que querem terra. Sabem quantos sem-terra há
no Brasil? Aproximadamente 145 milhões. Só 5 milhões têm terra. Se for para
assentar esse povo todo, não dá. Vamos ver quem tem vocação, quem quer dar
duro e trabalhar a vida inteira.

E. preciso solucionar imediatamente o problema dos acampamentos
de beira de estrada. O governo que aloque recursos, que instale essas pessoas.
Se alguém não gosta dos sem-terra - e pode ser que haja alguém aqui que goste
muito e outros que gostem muito pouco - eu duvido que haja alguém que não
goste dos filhos dos sem-terra. Duvido que haja alguém que não respeite as
crianças que estão passando fome e frio nesses acampamentos. Em homenagem
a elas e independentemente da vontade política e das ideologias, vamos acabar
com essa chaga. Será que o poder público, que saneia os bancos, não pode
assentar 30 mil, 40 mil ou 50 mil pessoas imediatamente?

25



Se possível - e fc() satisfeito com o que o dr. Mares Guia informou
aqui - é preciso que o Estado e os municípios se engajem nisso. Conheço
inúmeros governadores cifle não querem entrar na questão da reforma agrária.
Acham que iss é desgastante e tião 'ai levara lugar algum. Assim também são
os prefeitos. Mas as coisas acontecefli I10S municípios e no Estado. hera possível
deixar tudo) nas costas do mera? O mera é outro bandido- O mera e os fazendeiros
acabam sendo os vilões.

Ao terminar, gostaria de reiterar o que disse a respeito da lei. Não
pode haver senhor de baraço e cutelo; não pode haver ninguém que julgue OS
)ulros, que passe por cima cio poder público constituído e promova atos em

qualquer direção que seja. Isso nau conduz a nada. Prejudica os cine estão)
esperando com paciencia e aqueles liue, eventualmente, serào injusticados. Não
é bom. Gera violência.

Vamos fazer vistorias corretas, e fl() como as que são feitas hoje em
iiiuitos lugares; vamos fazer laudos corretos das fazendas vist( ,riaclas; VaÍflC)s
lazer processos corretos, para que nio levem, depois, para o-) terceiro bandido,
que é a justiça, a responsabilidade de que a coisa iião anda porque o juiz pega
o) processo incorreto, e sua ohrigacac) é fazê-lo voltar.

1 1 ()r fim, vamos dissuadir as pessoas de fazerem invasões. O artigo
5'), inciso XI, da Constituição diz que o lar, a casa, é asilo) do indivíduo, inviolável.
Nele só se pode penetrar para prestar socorro, para solver ou evitar crime
iminente ou c n1 ordem do juiz, durante o dia.

Sou fazendeiro e agrônomo; vivi na minha fazenda e ki criei meus
filhos. Lá é niinha terra, é meu lar. 1 )esaproprieni-ine. ilias não me invadam.
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QUESTÃO DE SOBREVIVÊNCIA

Avelino Ganzer

Vice-Presidente da Confederação Nacional
dos Trabalhadores da Agricultura (Contag)

Bem, este é um debate que, às vezes, mexe muito com a cabeça das
pessoas, com a forma de se ver a realidade. Cada um de nós tem um mundo
diferente. Eu, apesar de ser desta cor, sou trabalhador rural imigrante. Imigrei
para o Norte, para a Transamazônica. Sei o que foi e o que é a colonização lá,
que é diferente. Para lá foram levadas pessoas que viviam numa comunidade
com imigrantes de 22 Estados. Havia, talvez, menos gente do Sul e muito mais
gente de Minas e do Nordeste.

Pessoas muito pobres foram levadas pelo Incra, pelo governo, em
paus-de-arara; tiradas daqui e levadas em paus-de-arara para o Amazonas,
enquanto se mostrava que elas iam de avião. E até hoje, por lá, muita gente
conseguiu sobreviver ao processo: colocam gente lá, a 200 km cia cidade mais
próxima, e depois dão um chute. Esta é que é a verdade: ficam abandonados
naquela situação.

Estamos gritando pela sobrevivência cia Transamazônica. E por isso
que precisamos discutir o problema agrário. Acredito que nós, da Contag, das
federações e dos sindicatos, devemos nos conscientizar do seguinte: é preciso
discutir um modelo de desenvolvimento, um projeto de desenvolvimento para
o País. Ora, esse modelo que aí está foi implantado basicamente com a derrota
do modelo das ligas camponesas. Os militares tomaram o poder dizendo que iam
fazer o desenvolvimento a partir da grande propriedade. E colocaram como
incentivo dinheiro, que não foi pouco: incentivos fiscais a rodo, e ciuc deu nisso,
nesse modelo que hoje está falido.

É preciso que se repense esse processo. A democratização da terra
é uma necessidade. Hoje temos, talvez, 500 mil propriedades no País que detêm
mais de 55% da terra. Só 500 mil propriedades. Por outro lado, temos
aproximadamente 6 milhões de propriedades de agricultura familiar, e somente
uma parcela pequena teve acesso a algum crédito, a tecnologia, a assistência
técnica efetiva. Assistência técnica que hoje está falida, sustentada pelo governo
do Estado. A própria Embrapa, como estávamos discutindo, foi criada com esta
mentalidade: transformar a chamada agricultura patronal em empresa rural.
Muitos conseguiram. Mas negar que o País tem mais de 160 milhões de hectares
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de terras agricultáveis e que estão completamente ociosas ... estão aí os dados
cio próprio mera.

E preciso que se faça, de fato, essa mudança. Concordo com a
sociedade urbana, que compreende que, para viver melhor na cidade, combater
a marginalidade e o desempi-ego, é preciso que haja uni processo de democra-
tização da terra. Por outro lado, junto com isso, é preciso compreender também
que, quando se fala em agricultura, pensa-se que existe só urna agricultura. Não.
Existem no mínimo) duas ou três: existe um segmento, vamos dizer assim, de
latifundiários de terra improdutiva e um outro setor que se modernizou na
agricultura brasileira - a agricultura patronal. Mas ternos a faixa da agricultura
familiar, sobre a qual é preciso debater, aqui no seminário e no País inteiro, para
compreendermos que esse é um segmento extremamente importante e estraté-
gico, que produz basicamente para abastecer o mercado interno brasileiro. Esse
setor só perde para a agricultura patronal na produção) de carne bovina, cana-
de-açúcar, soja e arroz. Os demais produtos que abastecem o mercado brasileiro
saem dessa agricultura familiar. Isso é o que ternos de discutir.

Há vários consensos importantes. Nesse setor, a pesquisa cia FAO
mostra que 27% dos produtores se consolidaram, adquiriram técnica, estão
inseridos no mercado, estão produzindo, estão se industrializando, agregando
valores com as agroinclústrias.

Outros setores, que representam 230X> dessa agricultura e englobarri
em torno de 6 milhões de agricultores familiares, estão produzindo, inseridos
também no mercado, mas estão no processo de exclusão. Nesse processo de
internacionalização cia economia e <[,i de mercado, participamos do
Mercosul e da articulação da agricultura familiar. Esses setores não têm competitividade,
estão precisando de assistência técnica, forniação e algo que dê embasarnento para
um salto. Por isso, o Estado tem de investir estrategicamente.

E. temos um outro setor, os 50% restantes, que está no processo de
exclusão) cia agricultura familiar. Ele tem a terra. É preciso que haja investimentos
estratégicos nesse setor. Temos aí 2 milhões de pessoas.

Quanto ao problema da produção agrícola sustentada, temos de
sair cia constatação e ir para a ação. A sociedade precisa assumir efetivamente
o seu papel.

Para encerrar, quero dizer o seguinte: no "Grito (Ia Terra", movi-
mento que fizemos no mês de maio, colocamos, na frente do Ministério da
justiça, 41$ cruzes. Até aquele momento, haviam sido assassinadas 418 pessoas,
líderes sindicais, trabalhadores rurais, advogados, padres. A impunidade é geral.
Todos os dirigentes da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), deputados,
senadores e juízes devem colocar os pés no chão) e tentar compreender a lógica
cia sobrevivência do nosso povo. O povo, na ânsia cia sobrevivência, já fez
experiências em décadas anteriores. Agora é a hora do movimento) de retorno.
Olhem o que está acontecendo com os assalariados rurais.
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Dos 5 milhões de trabalhadores rurais no País, nem 15% têm carteira
assinada, com direitos trabalhistas. Agora, no Nordeste, temos a campanha
salarial. No ano passado, tínhamos 1 milhão e 200 mil trabalhadores no corte da
cana; neste ano, esse número não chega a 450 mil. Onde é que estão os direitos
trabalhistas, a carteira assinada com dignidade, para que se possa chegarem casa
depois de um mês de trabalho e ter dinheiro para comprar arroz, feijão e roupa
para a família? Isso é impossível, pois os salários são aviltantes. Temos de
compreender a lógica desse povo que vai para a ocupação sabendo que está
cortando a cerca e passando por cima da lei. De que lado está a lei? Como ela
é interpretada? É por isso que o problema da legitimidade da sobrevivência, da
luta pela dignidade e pela cidadania se mistura com o processo de ocupação.

hoje, temos 123 ocupações, sem contar com os companheiros do
MST que lutam historicamente pela sobrevivência. No Pará, mais especificamen-
te em Eldorado dos Carajás, na semana passada, tivemos mais três companheiros
assassinados. É uma loucura.

Por outro lado, o orçamento do Incra do Estado do Pará, no ano
passado, era de R$ 60 milhões; hoje, é de R$ 5 milhões. Até agora o Incra não
tomou providências, não tem dinheiro, apesar de o ministro Raul Jungmann ser
uma pessoa em quem acreditamos, que tem agido com transparência, além de
ser um grande negociador. Mas, depois da saída do Serra, o Kandir não está
liberando nenhum tostão. Aí é que o problema se agrava. Como poderemos
resolvê-lo? Ou se mobiliza a opinião pública, para continuarmos tendo esse
apoio, ou teremos um retrocesso. E retrocesso não é útil para ninguém.
Precisamos avançar rio processo de democratização do País. Acredito que este
seminário vá ajudar nesse processo.
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JUSTIÇA PARA OS EXCLUÍDOS

Padre Virgílio Leite Uchôa
Secretário Administrativo da

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

Vou abordar o tema da política nacional de reforma agrária, que,
como foi colocado aqui, é claro sob o ponto de vista da Igreja.

Ao falar em nome da Igreja Católica, gostaria de lembrar que as
igrejas cristãs, evangélicas, também estão associadas a essa grande preocupação
do País, tanto que realizaram, na semana passada, um seminário em Brasília
sobre esse assunto. Então, em sintonia com elas, gostaria de falar sobre as
reflexões que preocupam a Igreja com relação a esse tema tão importante e
significativo para a vida do País.

"Conosco, sem nós ou contra nós se fará a reforma rural". "Quem
tem olhos para ver, veja. E ouça quem tem ouvidos para ouvir."

Esse clamor audacioso é um grito de alerta, em face da dura
realidade. E é ele que flOS introduz no tema de hoje. Curiosamente ele foi dito
em terras mineiras, há 46 anos, pelo então bispo de Campanha, dom Inocêncio
Engelke. Sua Carta Pastoral ecoa, ainda hoje, como sinal profético. A carta,
redigida em 10 de setembro de 1950, por ocasião do término da Primeira Semana
Ruralista em sua diocese, aparece como um marco de referência das preocupa-
ções e do compromisso da Igreja com a questão rural no Brasil.

Muitas e diversificadas têm sido as manifestações de lá para cá. As
circunstâncias mudaram, mas ainda hoje as questões, ali abordadas, continuam
desafiadoras.

A preocupação da Igreja Católica a respeito do uso e da posse da
terra tem raízes numa longa tradição de presença da Igreja no social. Sempre fez
parte da sua mensagem de vida, de solidariedade e de paz, o sincero desejo de
ajudar a instaurar uma sociedade mais justa e fraterna.

"A Igreja acompanha, desde muito tempo, os passos e impasses
das decisões ou indecisões políticas para concretizar uma reforma agrária
justa no nosso país". Assim reza, numa das suas principais passagens, o
documento da presidência da CNI3B, entregue ao presidente da República
em 25 de outubro de 1995.

No pensamento da Igreja, de longa tradição, é clara a sua posição
em favor da função social da propriedade. João Paulo II, inúmeras vezes, afirmou
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insistentemente que "sobre a propriedade privada pesa urna hipoteca social". E
ainda, em outra ocasião: "A reforma agrária no Brasil nào pode fracassar porque
é questão de paz, justiça social e garantia da democracia".

Em virtude da co-responsabilidade pela construção de uma socie-
dade mais justa e fraterna, onde decisões tão importantes não podem levar ao
fracasso reformas inadiáveis no campo rural, alguns pontos, em particular, sào
fundamentais para a Igreja.

Passo a recordá-los, em consonância com  referido (loculTiento
que foi entregue ao presidente da República em 25 de outubro de 1995.

1 - E urgente o combate à violência no campo.
Segundo inkrmações da Comissão Pastoral da Terra, ela é urna

espiral em ascendência. A impunidade, ainda, de casos exemplares, como
Corumbiara e Eldorado de Carajás, reforça e aumenta os conflitos.

Preocupa-nos o processo de militarização da questão agrária, quer
pela postura política (te não negociar sob pressão, quer pelas liminares de
despejo ou sentenças de condenação de lideranças. Se a causa dos sem-terra é
justa, e a Igreja pensa que sim, é sol) esse ângulo que deve ser tratada.

E prioritário fazer justiça aos excluídos e não apenas reforçar o
direito dos incluídos. E claro que, exacerbando o confronto, a parte mais fraca,
mesmo reagindo, o que não é o ideal, sofrerá as piores conseqüências. E, pior
ainda, fecha-se o círculo vicioso da violência.

O caminho flo) é apenas uma mudança de tática. Necessita-se de
urna nova estratégia política de compromisso. Cabe ao Estado demonstrar,
propor e comprometer-se efetivamente com uma ação política em favor dos
excluídos e em consonância com  que lhes é justo. E isso) requer uma nova
ordem jurídica e social que mude o quadro do confronto. Sem isso, não haverá
efetiva reforma agrária.

Uma tal postura, básica em qualquer negociação, jamais poderia
começar por exigir dos mais fracos e excluídos que abdiquem da única e
fundamental postura que ainda lhes resta para fazer valer o que lhes é justo
socialmente: pressionar e resistir. Enquanto lhes for Facultada essa posição,
estará também garantido o mínimo de racionalidade nas negociações. Desarmá-
los (lesse direito é quase dar-lhes o direito de reagir, tamhém, com violência. O
que será lamentável, irracional e suicida.

2 - Promover efetivamente o assentamento dos trabalhadores
rurais, preferencialmente em suas regiões de origem, priorizando solução para
os acampados.

Trata-se, assim, de aumentar a geração de emprego) no campo. E
outra observação contida no referido documento. É um tema que ainda pode ser
muito ampliado. Abrem-se, nessa direção, inúmeras possibilidades de iniciativas,
particularmente em parceria com entidades civis.

Caso os recursos disponíveis sejam bem administrados, muito se
pode fazer para garantir a efetiva política agrícola: crédito agrícola, extensão
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rural, capacitação. Enfim, tudo aquilo que garanta o mínimo de infra-estrutura
social e econômica para a produção agrícola. Assentar na terra, prioritariamente,
os que já ocuparam algum espaço requer também criar condições de produção
como forma de lhes ampliar a justiça social.

É claro que essa mesma justiça requer garantia de autonomia e
autogestão das iniciativas e das condições oferecidas. O processo de assenta-
mento e de geração de empregos é, nesse sentido, essencialmente educativo.
Visa superar toda e qualquer forma de dependência. Contudo, a demora em
efetivar a justa política agrária e o excesso de burocracia podem frustrar as
expectativas humanas de quem já está em situação precária.

3 - Relacionar a reforma agrária com a reforma hídrica.
A questão faz sentido, particularmente nas regiões mais áridas do

País. O mesmo vale para o Estado de Minas Gerais nas suas regiões mais secas.
Um projeto racional de irrigação é complemento necessário para criar aquelas
condições de eficiente política agrária, em situações específicas, particularmente
onde ocorrem OS problemas da seca.

No Nordeste brasileiro já existem iniciativas positivas nesse sentido.
O documento refere-se particularmente ao Plano Estadual de Recursos Hídricos
do Estado do Rio Grande do Norte, sancionado em janeiro de 1992. O plano foi
associado a uma campanha intitulada "Como conviver com a seca". A Igreja,
naquele Estado, através de três dioceses, cede espaços e mobiliza a população
para tomar o plano conhecido. E, ainda, medeia 05 debates onde as situações
são mais angustiantes.

4 - Restaurar a agricultura familiar.
Ela necessita ser valorizada, modernizada naquilo que tem de

próprio. É das mais antigas e tradicionais do País. Existem, ao lado dos sem-terra,
milhões de estabelecimentos familiares em processo de pauperização. Sem uma
política específica, eles podem deixar de existir. Não se pode pensar na produção
de subsistência apenas em termos macroeconômicos. Uma política que combata
a pauperização da família agrícola será, certamente, inovadora.

A sadia economia de mercado supõe recuperar um dos maiores
patrimônios de que dispõe a Nação: entre os excluídos, estão as famílias agrícolas
pauperizadas. Estas, certamente, não passam pelo crivo de estatísticas de
planejadores e economistas.

É impossível definir políticas agrícolas justas se elas se restringirem,
exclusivamente, a saber quanto se gasta ou não, quanto se lucra ou não. O valor
e a importância do empobrecido exige que se leve em conta a sua qualidade de
vida e subsistência, o que não tem preço. A economia sadia e socialmente justa
requer posições éticas definidas em função do valor da vida humana.

5 - O País é imenso e diversificado. A União, os Estados e os
municípios não podem, sozinhos, arcar com essa imensa responsabilidade.
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É O Caso de se perguntar: e o papel da sociedade organizada? Urge
reconhecer o papel legítimo ) dos movimentos sociais organizados. "Para o
,,ucesso da refomia agríria. é fundamental a instituição e o fortalecimento) de
mecanismos efetivos de controle e gestão social', afirma o mencionado
documento. Urge k)rt:,kcer a mobilização> da sociedade civil organizada, e não
enfraquecê-la diante de ianianh>. > desafio>.

Concluindo: o desafio está, a cada momento, diante de nós. Aquele
clamor inicial cio bispo dom Inocêncio Engelke, feito> ouvir em terras mineiras,
continua atual, e dramático: "Conosco, sem nos OU contra nós se fará a reforma
rural'. "Quem tem olhos para ver, veja. E ouça quem tem ouvidos para ouvir'.

É de se esperar que ações eficazes e corajosas não nos peguem de

surpresa e procurem antecipar-se aos fatos e à realidade, cada vez mais
desafiadora.
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TERRA PARA QUEM NÃO TEM

Ênio Bobnenberger

Membro da Coordenação Nacional do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST)

Este seminário é importante, por tratar de um tema polêmico (1UC
ninguém teve coragem de enfrentar até agora, que é a política nacional da
reforma agrária. É importante porque nos possibilita enxergar, sob diversos
ângulos, a realidade brasileira. Com certeza, quern olha o mundo do 25° OU do
5011 andar vai enxergá-lo diferentemente de quem está debaixo de um barraco,
vivendo de urna agricultura sofrida, trabalhando como escravo. Por isso, vou
expor como o Movimento dos Sem-Terra enxerga a realidade do campo. Em
segundo lugar, exporei nossas propostas de reforma agrária para o campo
brasileiro.

Primeiro, o problema agrário existe; no entanto, somente para uma
classe: a dos trabalhadores, ou seja, os pequenos e médios proprietários, os sem-
terra, os assalariados, os que estão no Nordeste, morrendo de sede e de fome.
Para esse pessoal existe problema agrário. Para fazendeiros nunca houve
problema agrário. O Avelino, aliás, colocava que a produção familiar é que
fornece OS alimentos do País e pega apenas 20% dos créditos em nível nacional,
enquanto as grandes propriedades pegam 80% do crédito e não produzem o
necessário.

Segundo dado: a concentração de terra no Brasil. Um por cento da
população tem 46 1% da terra em suas mãos, e não tem 5( a terra, tem também
máquinas, implementos, silos, armazéns e insunlos. E uma concentração da terra
e dos meios de produção.

Terceiro dado: a utilização da terra. Temos no Brasil, titulados, mais
ou menos 400 milhões de hectares de terras como terras privadas. Desses 400
milhões, apenas 6() milhões são usados para lavouras, pois 340 milhões de
hectares de terras privadas estão ou como reservas de valor ou sendo usadas para
criar uma cabeça de gado a cada 5 hectares.

Esses 60 milhões de hectares não produzem o suficiente para
atender às necessidades da população. Temos 32 milhões de indigentes que não
conseguem comer mais que uma vez por dia. Essa produção não atende às
necessidades da população brasileira. Nós produzimos uma média de 70 milhões
de toneladas de grãos nos três últimos anos. E muito pouco. A produtividade em
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alguns países iLi Europa é quatro vezes maior por hectare do que a nossa. F,ntáo,
além de prOduzirfll()s em apenas 60 milhões de hectares. a nossa producào é
atrasada e com baixo rendimento e produtividade.

Quarto dado: as condições dc trabalho. É uma verdadeira afronta
à dignidade humana o trabalho no campo brasileiro. Temos em torno de 70%
- segundo os (lados pesquisados - dos assalariados no campo que nào possuem
sequer carteira assinada. Além das empresas modernas, ternos ainda no brasil,
aqui em Minas Gerais, o trabalho escravo. E 60% dos assalariados náo conseguem
trabalho durante todo o ano, ou seja, de cada 100 trabalhadores, apenas 40
conseguem trabalho durante todo o ano. Fies têm de ir para outros lugares se
na( nu )rrer de fome. Essa estrutura fundiária, de 340 milhões de
hectares de terra privada. não conseguiu nem dar emprego para o homem do
campo. E isso em 500 anos de Historia.

Quando se fala em política nacional de reforma agrária, nós dizemos
o seguinte: ela não existe, a não ser que algum iluminado neste seminário consiga
juntar o que há por aí para se ter urna política estadual, ou então o presidente
resolva dizer: olhem, ternos esta política de refrma agrária. Por (l1iê? Porque O

órgão responsável pela política agraria, o mera, está totalmente sucateado. Sei))
funcionários, sem recursos e sem a vontade política da maioria dos superinten-
dentes. Os (RIC sáo esforçados não iêin condições de trabalhar. Não existem
recursos. Eles não foram liberados, e jt estamos em setembro. Não dá para falar
sério em política de reforma agrária (lesse jeito. Foram gastos, até agora, lO% do
>ramenl< ) destinado à reforma agrária.

0 .1 udiciário  é contra. Neste ano. de maio para cá, ogoverno federal
decretou que 134 áreas fossem destinadas -"i desapropriação, e não se imitiu a
posse de nenhuma. Portanto. quando o presidente Fernando Henrique fala que
está cumprindo o plano, está mentindo, porque decreto não é imissão de posse.
Além dessa concentração da terra e (li )S meios de produção, dessa realidade do
campo, o governo Fernando 1 lenrique conseguiu acabar com a agricultura que
ainda havia. Essa é a política do governo.

que defendemos como reforma agrária? Aqui surgem as nossas
divergências, talvez profundas, eas visões diferente ,, de fazer reforma agrária.
Primeiro, não adianta querer falar em refc )mla agrária no Brasil sem modificara
estrutura da propriedade da terra. Caso se queira fazer reforma agrária, não há
outro jeito. Quem tem terra deverá ceder pua quem não teu). Isso é lelOflua
agrária. Se fr dilerente, flà() é reforma agrária. Reforma agrária é distribuir terras.
Esse é o prinieiro passo.

Segundo, a propriedade da terra no brasil, incluindo os assentados
em no ssos ] )tes. tem de estar subordinada à justiça social, às necessidades
básicas e aos objetivos cia sociedade. Não pode uma fazenda ficar como reserva
de valor. No Brasil, se precisarmos produzir SOO milhões de carros, temos a
tecnologia. lena s a mão-de-obra, temos a matéria-prima, e produzimos 0)5
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automóveis de que precisamos. Se precisarmos de roupas, produzimos, porque
temos a tecnologia, temos a mão-de-obra e temos a matéria-prima. Podemos
fazê-las. Quanto à terra, ninguém consegue fazer. Então, a terra não pode ficar
concentrada, precisa estar subordinada à justiça social e à questão das necessi-
dades da população.

Terceiro, uma reforma agrária precisa estar vinculada, necessaria-
mente, à produção alimentar segura de um país, por uma questão de soberania.
Não há outro jeito de aumentar a produção a não ser fazendo reforma agrária.
Os fazendeiros, os latifundiários, tiveram 500 anos de história e provaram que
são incompetentes em produzir alimentos para a Nação. Portanto, a reforma
agrária é necessária. O colega fala que temos de ter paciência; quero dizer que
a nossa terminou. Esperamos 500 anos e agora as coisas têm de ser rápidas.
Temos de ter uma política ligada à produção familiar, porque não há condição
de obrigar todo mundo a trabalhar em cooperativa. É necessário, ainda,
incentivar a cooperação agrícola. No caso, deve haver créditos e o seguro
agrícola. No Brasil, existe seguro para o carro, para a casa, mas seguro para a
produção agrícola, que é de alto risco, não existe.

Quarto: criar a agroindústria e levar a industrialização para o interior
do País, ou seja, criar agroindústrias flOS assentamentos e também nas pequenas
cidades do interior, descentralizando. Porque aí está a chance de a pessoa que
está no pequeno município não sair e vir para a grande favela. Temos de ter um
programa especial de desenvolvimento para o Nordeste, para o Semi-Árido.
Temos de desconcentrar a água e a terra. Precisamos, ainda, ter urna política
especial de recuperação, no âmbito da educação. Precisamos, enfim, erradicar
o analfabetismo.

As tecnologias devem ser adequadas à realidade, com a preservação
dos recursos naturais. Precisamos criar um novo modelo tecnológico de
desenvolvimento, pois o modelo que está aí é predador e está acabando com
as nossas florestas e com os rios. Por último, precisamos criar um programa de
desenvolvimento rural para melhorar as condições de vida no campo. Ou seja,
educação, cultura e lazer, que é a chance de os trabalhadores continuarem flO
campo e não migrarem para as cidades.

No nosso entendimento, a reforma agrária não é somente desapro-
priação de terras, mas, sim, um conjunto de medidas. Entretanto, sem a
desapropriação de terras e sem a distribuição da terra brasileira, não há política
de reforma agrária. As nossas visões são diferenciadas, porque há pessoas que
querem fazer reforma agrária sem desconcentrar a terra e a renda. Queremos
fazer a reforma agrária com desconcentraçào da terra e com desconcentração de
renda, também.

Vejam bem a violência que os trabalhadores cometem quando
entram numa fazenda: pegam OS arados, enxadas, foices e começam a arar a terra
que nunca foi mexida. Imaginem que brutal violência. Não podemos nos dar ao
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luxo de deixar trabalhadores morrendo de fome, com essa riqueza que temos
fl() Urail.

Reforma agrária na lei, sim. Só que há um problema. Os latifun-
diários, no Congresso, fizeram todas as manobras ri que ela flR) tosse possível
de se fazer na lei. Então, e falso quem defende a reforma agrária na lei, porque
mais de 160 parlamentares, no Senado, fazem o p ssivel e o impossível para que
náo se dê um mínimo de avanço nesse Seflti(lO.

A pesquisa que a CNA fez é interessante. Acreditamos que seja séria
a feita pela FAQ, órgão da ONU. em1993.

Para encerrar, gostaria de colocar como vejo o papel das organiza-
cóes sociais no pr<we,,;%o da reforma agrária. Vamos sentar com o governo.
poderno )5 até participar de fóruns, mas temos uma tarefa prn )riLa ria: flk)
ojiertrios deixar nenhum sem-terra morrer sem conhecer seus direitos. Antes de
niorrer, ele vai ter de saber que tem direito a trabalho, moradia, educação, saúde
e bem-estar social.
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REFORMA AGRÁRIA E O ATUAL MODELO
DE DESENVOLVIMENTO



PROTEÇÃO AOS RECURSOS NATURAIS

José Carlos Carvalho
Secretário de Estado do Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais

Gostaríamos de dar uma contribuição para situar a temática florestal
e seus aspectos ambientais no contexto do desenvolvimento rural brasileiro,
analisando, ainda que sucintamente, as relações da agricultura com a conserva-
ção e o uso dos recursos florestais.

Procuramos introduzir no debate uma questão, hoje crucial, que
está relacionada com a interface dos problemas agrários e fundiários, com a
questão do meio ambiente, que é o conjunto de recursos naturais que servem
também de base à própria produção agropecuária.

O desenvolvimento rural brasileiro quase sempre se baseou na
produção agropecuária, sem levar em conta as potencialidades e as possibilida-
des de aumento da renda dos agricultores por meio da exploração de recursos
florestais. Na verdade, em raros momentos, o Brasil utilizou seu patrimônio
florestal, que apresenta condições extremamente favoráveis à silvicultura em
todo o seu território, como fator de promoção do desenvolvimento rural.

Até hoje, o modelo de desenvolvimento econômico do País tem
estimulado a expansão da fronteira agropecuária em geral, incorporando a ela
terras florestais, sem qualquer avaliação respeitável sobre a real necessidade ou
a conveniência de desmatar e incorporar novas áreas, quando existem em todo
o País (em nosso Estado, como em muitos outros) terras agrícolas subutilizadas
ou abandonadas depois do desmatamento.

Essa política tem contribuído para expandir as áreas cultiváveis,
muitas vezes transformando terras florestais públicas em propriedades rurais
particulares, o que pode ser ilustrado exemplarmente pelo recente processo de
ocupação da Região Norte do País, que repete os equívocos ocorridos nas outras
regiões, inclusive em nosso Estado, a exemplo da utilização predatória das terras
do Vale do Rio Doce e do Mucuri.

Em 1970, havia no Norte brasileiro 261.145 estabelecimentos rurais.
Em 1985, esse número pulou para 499.775 propriedades. No mesmo período, a
área apropriada pela iniciativa privada, na região, PaSSOU de 23.182.144 ha para
44.884.354 ha, ou seja, em 15 anos quase foi duplicada a área florestal ocupada
com atividades agropecuárias.
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O mesmo fenômeno ocorreu na Região Centro-Oeste, principal-
mente nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, incluindo Tocantins,
onde o total de estabelecimentos se ampliou de 253.132, em 190, para 316.285,
em 1985. Fm igual período, a área apropriada para as atividades agrícolas C

pecuIrias pelos proprietários rurais privados saltou de 81. 705.624 ha para
1 17.()86.323 ha, o que significa uma incorporação de 35.380.699 ha de terras
revestidas por 

florestas  
agricultura.

Em síntese, isso quer dizer que em 15 anos, só na Amazônia legal
(que abrange a Região) Norte e parte da Centro-()este e da Nordeste), uma área
de 57.082.909 ha - ou 570.829 km - de floresta tropical úmida foi apropriada
pelo S(-1 (>I- agrícola, ou seja, um territoru) superior ao da França, sem aktar
sit.nificativamente, como era de se esperar, em relação à proporção de arcas
expandidas e de produção efetiva de produtos agropecuários, o desenvolvimen-
to rural daquela região e do País.

Este seminário, em boa hora patrocinado pela Assembléia Legislativa,
oferece um momento de reflexão sobre o assunto. Esses dados demonstram, na
maioria dos casos, que as políticas públicas que nortearam e estimularam a
implantação) (lo modelo expansionista agrario, com o objetivo de promover o
desenvolvimento rural, na verdade não atingiram de forma plena os seus
objetivos, fazendo, em muitos casos, na Amazônia brasileira particularmente,
expancliros latifúndios, principalmente nos locais em que ouso da terra se voltou
pata a criaçao de gado bovino e o cultivo da soja. A produção agropecuaria
dessas áreas chega a ser irrisória quando comparada com a expansão agrária e
o aumento dos estabelecimentos agropecuários verificados fl() mesmo peri( do.

No Norte e no Centro-Oeste do País, mudanças políticas relaciona-
das ao Uso da terra e a medidas de proteção florestal foram adotadas, a partir de
1989, para reduzir a ocupação predatória e, principalmente, o desniatamento e
as queimadas, mas dificuldades generalizadas de fiscalização têm retardado
resultados positivos: há uma semana, os aviões não pousavam em Campo
Grande, capital de Mato Grosso do Sul, em conseqüência da densa fumaça das
queimadas, que prejudicava a visibilidade no k)cal.

0 que é mais grave nesta reflexão que estamos fazendo é que
grande parte das terras tomadas às florestas hoje está inaproveitada, como
acontece também com extensas áreas no Sul, no Sudeste e no Nordeste, num
volume tal que, segundo os especialistas, se fossem aproveitadas, poderiam no
mínimo duplicar a safra anual brasileira, em regiões já dotadas de infra-estrutura
de armazenagem e transporte de produtos, assistência técnica, etc.

Com base nessas constatacoes, levando em conta os aspectos
ecológicos da questão, a política ambiental, tendo como marco referencial o
desenvolvimento sustentável. recomenda, como enfoque adequado para a
política fundiária, prioridade para os assentamentos dos trabalhadores sem-terra,
n:io em áreas novas de agricultura, que exigem alto investimento em infra-
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estrutura operacional, mas nas terras de latifúndios improdutivos e nas terras
subutilizadas de regiões de agricultura florescente do Sul, do Sudeste e do
Nordeste do País, já desmatadas e ociosas, do ponto de vista produtivo.

Dissemos que as florestas quase sempre foram esquecidas pelos
planejadores do desenvolvimento rural, e não foi à toa: é que na verdade basta
citar que neste ano, cor-no ocorre todos os anos, já tivemos problemas de
operação com aviões na região de Mato Grosso, em decorrência das intensas
queimadas que se verificam neste período. Apenas para citar um exemplo
localizado em flOSSO Estado, em Minas Gerais, um esforço sério e sistemático foi
e está sendo empreendido pelas agências do governo a fim de incorporar a
silvicultura ao processo produtivo do meio rural.

Desde a década de 70, por iniciativa do IEF e da Emater/MG, que
introduziram o componente reflorestamento no Programa de Desenvolvimento
Integrado da Zona da Mata (Prodemata), à época financiado pelo Banco
Mundial, os pequenos e médios proprietários agrícolas mineiros vêm praticando
o reflorestamento com finalidade ecológica e econômica e aprenderam a tirar de
suas florestas de produção o dinheiro que muitas vezes cobre prejuízos de suas
lavouras ou lhes permite comprar novos implementos e melhorar suas condições
de vida.

Criamos aqui - hoje em quase todas as regiões do Estado - 'a figura
do pequeno produtor florestal capaz de suprir suas necessidades próprias de
madeira e lenha e, ainda, produzir excedentes comercializáveis, que vão servir
de matéria-prima para a produção de celulose, carvão para a siderurgia e madeira
para a construção civil.

Esse esforço de reflorestamento empreendido por Minas Gerais
atinge hoje mais de 50 mil pequenas e médias propriedades rurais, propriedades
de até 100 ha, cujos donos descobriram as incontáveis vantagens desse cultivo,
que não tem entressafra e sempre encontra mercado.

Por outro lado, os reflorestamentos realizados pelos agricultores
descentralizaram e desconcentraram os plantios de florestas e estão contribuindo
para evitar o surgimento de novos" latifúndios florestais", participando do
processo de melhoria da estrutura agrária do Estado, na medida em que
impedem a desorganização do campo com a compra, pelos grandes empreen-
dedores, de pequenas e médias propriedades contínuas para reflorestamento,
transformando OS pequenos produtores em assalariados OU bóias-frias.

Ainda hoje, paradoxalmente, a política agrária induz os agricultores
a ver a floresta não como um fator de produção de riqueza, mas, sim, como um
obstáculo à sua propriedade, como algo descartável, que deve ser derrubado
para "limpar" a área para o gado e as plantações.

Até as áreas ecológicas, muitas vezes, são erroneamente vistas pelas
políticas públicas relativas às questões fundiárias como) terras improdutivas,
gravadas com maior incidência de ITR. Logo, não é de admirar que grande parte
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dos proprietários rurais tenham depredado suas matas de proteção de encostas,
topos de rnorr s e nascentes.

De acordo com o IBGE, em 1985, o Brasil dispunha de 5.681.417
estabelecimentos rurais, com área de 3.736.321 km-, correspondendo a quase
4411/o do território nacional. Considerando as exigências básicas da legislação
florestal brasileira, os proprietários rurais privados deveriam manter, no mínimo.
880 mil kni l de florestas relativos à reserva legal de 20% a 50% na qual não se
pode realizar nenhuma atividade que altere a sua destinação florestal. Só que no
Sul, no Sudeste e no Nordeste cio País, essa exigência foi ignorada pelos
ruralistas, gerando a necessidade de grandes investimentos na recomposição)
florestal das áreas indevidamente ocupadas com outras atividades.

Num Estado como Minas Gerais, que, hoje, mediante levantamento
de satélite, por meio do programa de monitoramento da cobertura vegeta!,
recentemente realizado, só tem 25% de seu território coberto com remanescentes
florestais nativos, não é mais possível estabelecer políticas públicas que
estimulem a expansão da fronteira agropecuária à custa de novos desmatamentos.
Como a reforma agrária deve constituir um objetivo inarreciável da sociedade e
do governo, o que temos de fazer é dar utilidade social e econômica às terras
agrícolas subutilizadas e já clesmataclas aqui existentes, pois nada pode mais
justificar um avanço inadequado sobre as áreas florestais, agrupadas em
remanescentes escassos.

Essa medida se torna indispensável em face dos grandes impactos
ambientais causados pela ocupação indevida e desordenada dos solos, particu-
larmente em algumas regiões, o que tem gerado graves problemas sociais com
a degradação de solos em muitas propriedades, criando uma subclasse de
produtores de baixa renda, que não suportam o ônus dos investimentos
necessários para recompor suas terras degradadas.

Seria hoje, pela realidade da cobertura vegetal do Estado, pela
disponibilidade de terras ociosas, quase irresponsável assentar trabalhadores em
lugares onde jamais vão conseguir prosperar e dar sua contrapartida de produção
e produtividade para impulsionar o desenvolvimento rural brasileiro. As políticas
públicas destinadas à reforma agrária devem levar os agricultores e os proprie-
tários a reutilizar as terras clesmnatadas e subutilizadas de regiões produtoras que,
como já dissemos, dispõem de infra-estrutura básica de apoio às suas ações.

Outro ponto que merece nossa atenção está relacionado não
apenas à necessidade de assentamento de agricultores sem-terra em áreas
adequadas, mas também ao enorme contingente de pequenos proprietários
existentes em todo o País, que vivem em condições subumanas, particularmente
nas regiões áridas, e que permanecem condenados à penúria.

Essa situação é decorrente da absoluta falta de acesso aos principais
instrumentos de produção agrícola, como o crédito rural e a tecnologia adequada
a seu meio e a seu modo de vida e de produção de agricultura de baixa renda.
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extrativa altamente predatória ck) meio ambiente, em face do atraso tecnológico
e do empirismo do modo de produção empregado.

Fazer reforma agrária é mais, muito mais do que isso. É também dar
instrumentos de produção para o agricultor de baixa renda, para que possa
melhorar seus padrões de produção e fazer uma agricultura sustentável, reduzir
os impactos ambientais, particularmente no que diz respeito à expansão em
florestas nativas e à conservação de solo, seguramente o principal e o mais
importante recurso natural, oferecido como base da produção agropecuária.

É preciso reconhecer iniciativas como o Programa Nacional de
Agricultura Familiar (Pronaf), recentemente lançado, e lutar para que assegurem
financiamento adequado ao grande universo de agricultores de baixa renda, para
melhorar as condições de produção e permitir que esses agricultores possam
assimilar as medidas necessárias à preservação do meio ambiente.

Entendemos que as questões aqui levantadas são extremamente
importantes para uma avaliação adequada da interface da questão ambiental
com a questão agrária, particularmente no que diz respeito aos instrumentos da
política agrícola. E óbvio que há urna complementariedade absolutamente
indissociável das políticas públicas relacionadas na reforma agrária com as
políticas agrícolas, de tal maneira que possamos, pelas mudanças dos instrumen-
tos econômicos, sobretudo os fiscais, OS creditícios e os tributários, mudar o
modelo de desenvolvimento rural, que ainda perdura, para incorporar de uma
maneira consistente a questão do meio ambiente.

Poderíamos citar alguns exemplos para revelar as distorções que
ainda hoje alguns instrumentos da política agrícola provocam no meio ambiente.
Com a atual estrutura do crédito rural, baseada exclusivamente no produto e não
no aproveitamento sustentável da propriedade e na melhoria das condições dos
pequenos produtores, se precisarmos hoje de um empréstimo para financiar um
determinado empreendimento agrícola que signifique desmatamento, teremos
um crédito rural, particularmente nesse caso, financiando o desmatamento.

Por outro lado, se o agricultor precisar de crédito para recompor
áreas degradadas - e no Centro-Sul cio País é o que mais temos -, não dispomos
de crédito para isso. Essa é uma entre muitas distorções que poderíamos citar
e que levam à necessidade de mudanças conceituais e operacionais na política
agrícola, para que a questão ambiental possa ser adequadamente tratada e para
se criarem condições efetivas para o desenvolvimento rural sustentável do
Estado de Minas e do Brasil.
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José Ely da Veiga
Professor da Faculdade de
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O primeiro ponto que queria levantar é que não existe hoje, no
Brasil, um modelo de desenvolvimento. Talvez o último período em que as
políticas governamentais tenham apresentado algum grau de coerência, que
permitisse o uso da expressão "modelo de desenvolvimento", recue para o
tempo do governo Geisel. Já no final do período ditatorial, durante o governo
Figueiredo, e principalmente depois, com a redemocratização do País, as
políticas governamentais ficaram totalmente atreladas ao objetivo de combater
a inflação.

Nós ainda estamos cm fase de aplicação de um plano de
estabilização, que parece ser o primeiro com algum sucesso. Durante esse curto
período em que a economia começou a se estabilizar, ainda não surgiu, seja do
lado do governo, seja do lado da sociedade, algo que pudesse ser caracterizado
como modelo de desenvolvimento. A primeira dificuldade, portanto, para
abordar esse tema "Reforma Agrária e Modelo de Desenvolvimento" é a ausência
de um modelo de desenvolvimento. Se de fato se consolidar esse plano de
estabilização, o Real, provavelmente vamos ter um primeiro modelo de
desenvolvimento da era democrática. Mas ainda é muito cedo para que se possa
caracterizar esse modelo.

Dispomos apenas de algumas indicações sobre a evolução dos
debates e das negociações entre os vários grupos sociais, que levam à fixação
de algumas prioridades. Considero como um dos indicadores mais importantes,
na falta de um modelo de desenvolvimento, o Plano de Metas que foi anunciado
pelo governo federal no início de agosto de 1996. São 42 projetos de
investimento, que foram considerados prioritários em meio aos trezentos e
tantos que estão na carteira do Ministério do Planejamento.

Para esses 42 projetos de investimento, no biênio 1997/98, o
governo pretende investir R$ 10 bilhões e ainda pretende captar, se conseguir,
R$ 3,7 bilhões junto ao Banco Mundial, ao BID, etc. Isso totalizaria cerca de R$
14 bilhões de investimentos no biênio, com uma média de R$ 7 bilhões por ano.

Só para ter algum termo de comparação, o nosso PIB deve estar por
volta de uns R$ 600 bilhões, e a nossa taxa de investimento, segundo o lpea,
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estaria por volta de 16%, o que significa que no conjunto da economia São
investid )5 cerca de US$ 100 bilhões por ano. Portanto, o governo destina a esses
.2 projetos apenas 10 1,(') do total de investimentos feitos na economia.

O que fiz foi agrupar os projetos em 18 itens, que estão) ordenados
considerando-se sua importância. O primeiro é o de telecomunicações, com

33 bilhões, relativos ao valor global do projeto: desse total o governo vai
aplicar, em dois anos. R$ 14 bilhões. () segundo projeto é o da reforma agrária.
com niais de R$ 7 bilhões previstos.

Evidentemente, ISSO (leve ch( car muitos de vocês, (lle, no dia--a-dia,
estao brigando para conseguir alguns i ilhoes. 1 foje mesmo) está nos jornais oit.it'

M ,viinenl( ) (1()S Sem-Terra invadiu <) 1)redi( ) (h) Ministério da Fazenda em S:u

Paulo, justamente porque fl() eram liberados alguns milhões necessários á safra
de vera).

1 l urna contradição entre as dificuldades de se conseguir detenni-
nados recursos, no dia-a-dia, e os planos. na forma Como são apresentados. 1 )c
qualquer forma, parece-me um indicador importantíssimo perceber que. dos
projetos considerados prioritários, em termos de valor global previsto, o segundo
da ordem é o da 'reforma agrária", que coloco entre aspas. Com esses R$ 7,2
bilhões pretende-se assentar 150 mil famílias nos anos de 1997 e 1998, o que
significa metade da meta originalmente anunciada pelo presidente da República
durante as eleições.

A meta anunciada para o final do governo Fernando 1 lenrique
Cardoso teria sido de 300 mil famílias assentadas. Sabemos que em 1995
da meta de 40 mil não foi cumprida. Parece-me que o Ministério da Reforma
Agrária também tem muita dificuldade para cumprir a meta de assentamento de
60 mil famílias neste ano.

Destacamos ainda, nas prioridades do governo, essa novidade que
é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que aparece em nona
posição. nessa classificação, com uni total previsto de mais de R$ 3 bilhões, e que
pretende atingir 1.125 municípios.

Gostaria de destacar isso. nÏo so pela relação óbvia que existe entre
a política de fortalecimento da agricultura tamiliar e a política dita de refrma
agrária, mas também porque é a IriIiira vez em nossa história que existe o
reconhecimento da agricultura familiar e, mais do que isso, pelo menos da parte
do governo), uma intenção) manifesta de lrtalecer esse tipo de agricultura.

E importante que isso seja frisado, porque - nem vou recuar aos
tempos da colonização, ou mesmo do linpeiio -no século XX, nenhum g verno
teve como) prioridade, até hoje, o fortalecimento da agricultura familiar.

Contrariamente a todas as nações que conseguiram se desenvolver
no século XX, o Brasil chama a atenção por sua opção inversa - durante todo
o perR)do) ditatorial, principalmente, e também fl( ) democrático-de favorecimento
da agricultura patronal. Portanto, iSSO é o início de uma inflexão que aparece
dentro dessas prioridades.
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Destaco também o projeto de irrigação, que tem R$ 2,5 bilhões
previstos, principalmente por sua importância para o Estado de Minas Gerais,
onde qualquer política de assentamento, seja ela ou não de reforma agrária, está
umbilicalmente ligada à possibilidade de irrigar.

Essas são as prioridades governamentais que substituem o desejo
dos organizadores de que se discutisse o chamado modelo de desenvolvimento,
que, como disse, não me parece que possa ser caracterizado. Se, de fato, forem
levadas a sério essas prioridades, talvez daqui a algum tempo possamos falarem
um modelo de desenvolvimento, cotejando essas metas com outros fatores que
não estou trazendo aqui para não complicar a discussão.

O segundo ponto para o qual gostaria de chamar a atenção refere-
se à evolução do que temos chamado de reforma agrária federal, porque há
também outros assentamentos promovidos pelos Estados. Do período da
redemocratização até hoje, os Estados passaram a ter um papel ativo, principal-
mente ligado às terras públicas estaduais.

Portanto, isso modificaria o quadro. Como o assunto aqui é a política
federal de reforma agrária, gostaria de chamar a atenção para o fato de que, no
período da chamada colonização da ditadura, a média anual de assentamentos
foi de 5.500 famílias por ano. No período cio governo Sarney, no Primeiro Plano
Nacional de Reforma Agrária, essa média saltou para 18 mil assentamentos
anuais. 1 louve urna interrupção durante o episódio Collor, e, durante o governo
Itamar, por meio de um plano emergencíal, voltou-se a assentar 6.300 famílias
por ano. Chamo a atenção para o fato de que o propósito do governo Fernando
henrique é assentar, em média, 75 mil famílias por ano.

Esses dados são importantes porque, em primeiro lugar, quero
deixar claro que seria muito importante para a coalizão política atual que este
governo pelo menos assentasse mais familias do que os anteriores, mesmo do
ponto de vista meramente eleitoral. Seria um argumento muito forte para as
próximas eleições.

Por isso, quero dizer que entendo ser completamente equivocada
uma idéia muito repetida: a de que falta vontade política para fazer a reforma
agrária. Se sei o que é vontade política, e se existe um objetivo eleitoral evidente
de, pelo menos, assentar mais cio que em qualquer governo anterior, há a
vontade política. Cabe perguntar, então, por que, apesar de interessar ao
governo e à coalizão política que o sustenta assentar pelo menos 18 mil famílias
por ano, o governo continua patinando?

Penso que os entraves para uma política de reforma agrária, no
Brasil, costumam ser subestimados pelas pessoas que discutem esse tema. Os
entraves de ordem antes de mais nada política e também institucional, jurídica
e assim por diante foram construídos durante séculos, e não será uma alteração
de negociação de uma lei de rito sumário com a bancada ruralista que irá acabar
com eles.
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Ve lam os senhores: se fui convidado para participar deste semin:í-
rR). entre outras coisas é porque conheço, razoavelmente, as reformas agrárias
que foram realizadas no mundo. Tenho um livro publicado sobre isso.

tm aspecto que caracteriza a reforma agrária - sem o qual não se
pode dizer que exista urna reforma agrária - é o fato de que a pessoa consegue
obter terra sem grande prejuízo para a sociedade, e que se consegue entregar
uni núiner() significativo de áreas para um número significativo de famílias,
hizendo unia operação que, praticamente, se autofinancia.

Com isso, estou querendo dizer que, se pegarmos conio exemiiplu
ualquei' refOrnia agrária que obteve éxiio, veremos que foi, em pnnieir ) lugar,

uma reforma agrária em que não foi necessário) Fazer um paganient() absurdo
para os que foram desapropriados. Segundo, que houve uma cobrança aos que
receberam a terra - mesmo que na() tenha sido de valor equivalente —,algo que
permitisse um razoável financiamento dessa operação.

Vou dar um exemplo importante, que se tornou uni milagre
econômico: o Japão, cuja reforma agrária foi realizada logo após a Segunda
Guerra, teve praticamente 30% de sua área agrícola transferidos, no espaço de
um ano e meio, para milhões de famílias camponesas. Os ex-proprietarios
receberam indenizações irrisórias, e os agricultores que receberam as terras
fizeram os pagamentos antes do prazo. Evidentemente, era um período de
inflação, e não havia correção monetária. Mesmo as indenizações previstas em
lei se desvalorizaram. Tornou-se fácil, lxtra o governo, pagá-las, e taifll)eIll os
agricultores puderam liquidar as suas dívidas antes do prazo de 20 anos, que
estava previsto, porque também as parcelas se tomaram irrisórias. Portanto, foi
uma operação financeira extraordinaria para a 5( )cmedade.

Poderíamos também citar o exemplo da Coréia, onde a reforma
agrária foi mais radical. De qualquer forma, não se previa que as terras obtidas
fossem pagas a valores que se aproximassem dos valores de mercado.

Ora, o que está ocorrendo nu Brasil - e menciono isso para
(lualiticar o que chamo de entraves no processo de reforma agrária -e o seguinte:
em primeiro lugar, só é desapropriado (lUCfli quer, porque, assim que sai o
decreto declarando área prioritária para fins de reforma agrária, qualquer
advogado consegue impedir a desapropriação na justiça. Os que nào prtmrtt11
advogados é porque, no fundo, estão) querendo ser desapropriados e, quando
o são, brigam na justiça. E uma questão de poder ter tempo para esperar. A justiça
tem da(k) indenizações fabulosas.

Ao mesmo tempo, não foi possível - até mesmo pelo tipo de
clientela que a retornia agrária tem - pensar em cobrar dos assentados algo que
permita financiaressa operação. Esse projeto de "reforma agrária" —que continuo
colocando entre aspas - não tem, praticamente, nenhuma fonte de entrada,
nenhuma fonte de financiamento. S niente agora se está buscando urna f nte.
por via de urna reforma no fl'R. mas o próprio ministro já disse que, ainda assim,
não será suficiente.
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Essa operação é muito cara para a sociedade, e é muito difícil
convencê-la de que é possível fazer uma reforma agrária com essas limitações.
Trata-se de um projeto caríssimo, que implica tirar dinheiro de algum lugar para
pagar quantias indenizatúrias fabulosas, sem falar das dificuldades para obter
as terras.

É importante mencionar que o presidente da República flãO se
negou a assinar nenhum projeto proposto pelo Ministério, o que contrasta com
governos anteriores, em que os flOSSOS processos ficavam parados na Casa Civil
durante anos. Dessa vez, todos os projetos propostos pelo lncra e pelo Ministério
foram assinados pelo presidente. Ele os assina, mas somente de 5% a 10 0/() desses
projetos se tomam áreas liberadas para assentamento. Estou insistindo nessas
limitações de ordem legal, pois são produtos de uma política deliberada da
oligarquia fundiária para impedir o acesso à terra.

Quero chamar também a atenção para o fato de que o que está
acontecendo no Brasil não é uma reforma agrária. Em qualquer comparação
internacional, isso não) é uma reforma agrária. Mesmo que se conseguisse chegar
a essa meta de 75 mil famílias anuais, isso nunca poderia ser caracterizado como
um processo de reforma agrária. É um programa de assentamentos, que pode
ser encarado da mesma forma que se encara um plano habitacional. O seu
significado econômico-financeiro é demasiadamente complicado para (1UC
possa ganhar a sociedade, a menos que haja mudanças importantíssimas em
nível político e constitucional.

Em primeiro lugar, teríamos que ter um Congresso totalmente
diferente. No caso do Japão, a bancada ruralista, que impediu a reforma agrária
durante toda a primeira metade do século, depois da Segunda Guerra Mundial
estava liquidada, porque aderiu ao fascismo. O parlamento japonês pós-guerra
não tinha mais urna bancada ruralista. Essas coisas têm de ser pensadas.

Na pratica, no período em que houve mais assentamentos no Brasil,
foram assentadas 18 mil famílias por ano. Esses dados são extraídos do censo de
1985, última estatística que temos sobre a estrutura da agricultura brasileira.

Quero chamar a atenção principalmente para aquilo que denomi-
namos agricultura familiar. Como essa noção foi assumida há pouco tempo, não
sabemos o que isso significa. Nas estimativas do censo de 1985, na fase em que
se saía da ditadura para a democracia, tínhamos cerca de 3 milhões de
estabelecimentos agrícolas que poderiam ser considerados de agricultura
familiar, excluindo 2 milhões e tanto, que não chegavam a ser unidades
produtivas, embora assim fossem chamadas, e excluindo os estabelecimentos
patronais, que eram 10% do total. Praticamente 50% dos estabelecimentos vistos
pelo censo, 3 milhões de unidades produtivas familiares constituem um enorme
potencial de desenvolvimento socioeconômico a ser liberado.

Isso está atrofiado, porque todos os governos anteriores fizeram
opção pela agricultura patronal e não pela agricultura familiar. Vejo a refoma
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agrária, que é urna política de assentamentos, como uni instrumento importante
de fortalecimento da agricultura familiar e tomo um começo de política que é
o 1'rona.

Vejam bem a desproporção dos números. Se não houver unia
política real de fortalecimento da agricultura familiar, provavelmente, quando
tivermos os dados do censo de 1996, que está sendo feito agora, não vamos
encontrar mais 3 milhões de agricultores familiares. Ao mesmo tempo, essa
reforma agrária, com toda a discussão e todo o conflito, consegue, no máximo,
a conta-gotas, assentar tinias 20 mil famílias por ano. E o que são 20 mil famílias
num universo de 3 milhões de famílias de agricultores?

Sei que muita gente pensará que essas considerações não São muito
otimistas em relação ao projeto de reforma agrária ou a essa política de
assentamentos, mas gostaria de terminar lembrando a frase de uni importante
pensador do início do século, que dizia que a gente tem de ser capaz de aliar
o otimismo da vontade com o pessimismo da razão.

Sempre fui extremamente dedicado à luta pela reforma agrária no
Brasil, mas acho que dificilmente ela avançará, se não formos realistas e se não
discutirmos essa questão com OS dados objetivos de que dispomos.
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PROJETO CARO E SEM RESULTADOS

Roberto Simões

Diretor-Secretário da Federação da
Agricultura do Estado de Minas Gerais (Faemg)

A contribuição que pretendemos trazer a este debate não se prende
a problemas ideológicos ou políticos. A direção da CNA já esteve aqui ontem e,
por meio de um lúcido pronunciamento de seu presidente, deixou bem clara a
posição do setor, favorável à reforma agrária e, em alguns pontos, coincidente
com a de membros da Contag.

Gostaríamos de trazer alguns dados técnicos com a intenção de
contribuir para esta discussão e trazê-la um pouco para o campo racional, a fim
de que realmente se faça uma reforma.

O primeiro ponto que gostaria de enfatizar é que, quando alguns
defensores desse sistema de assentamento dizem que basta distribuir terras que
tudo acontecerá, que a produção duplicará, triplicará, que todos viverão felizes
e que a pequena agricultura é responsável por quase tudo o que se produz no
Brasil, é preciso cuidado, é preciso desmistificar certos conceitos.

Em recente pesquisa realizada pelo Sebrae de Minas, com a
participação da Federação e do Senar, foi estudado o setor leiteiro do Estado, que
é o maior produtor de leite cio País. Constatou-se que 59% dos pecuaristas
produzem até 50 litros/dia e respondem apenas por 20% da produção. I)e outro
lado, OS pecuaristas cuja produção diária está acima de 250 litros e que
representam cerca de 10% do número de produtores, são responsáveis por 30%
do total do leite produzido. Não estou dizendo que esse é o caminho certo e que
deva ser seguido. Quero apenas que observem os dados.

Tomemos o exemplo da cooperativa de Curvelo, que é filiada ao
sistema da ltamhé, e examinemos sua sistemática. Os fornecedores, cuja
produção é inferior a 50 litros/dia, e que correspondem a 64% do número total,
produzem 15% do leite entregue a essa cooperativa. Se somarmos a esse estrato
de fornecedores um segundo bloco formado por aqueles que produzem de 50
a 100 litros/dia, teremos 78% dos produtores dessa cooperativa entregando o
equivalente a 28% do total produzido. Os maiores pecuaristas, cuja produção
supera 500 litros/dia, são apenas 3% dos fornecedores, e entregam 28% da
produção.
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No Brasil flã() ternos um modelo dc desenvolvimento bem definido,
como já foi dito. Se se observam as tendências mundiais de globalização da
economia, de competitividade e de produtividade cada vez maiores, vemos que
na Europa, 005 Estados Unidos, no mundo inteiro » houve urna redução drástica
cio número de produtores e um aumento da área das fazendas, tudo iSSO

buscando competitividade. Aqui, abre-se escancaradamente a agricultura à
concorrência de agriculturas altamente subsidiadas, no tocante a produtos. No
tocante a insurnos, n() acontece a mesma coisa. Temos que competir com
agriculturas cio outro lado do mundo, que recebem subsídios de toda natureza.
É uma posição ingrata, que exige competitividade, concorrência, tamanho cia
produção e escala também.

Examinando outros dados, exatamente para ver o que está sendo
feito no Brasil, a CNA encomendou unia pesquisa a um instituto de reconhecida
capacidade técnica, o Vox Populi, de Belo Horizonte, e fez uni levantamento dos
assentamentos brasileiros.

O Incra informou que havia 1.018 projetos de assentamento, e
desses foram tomados apenas os que já estão nas fases 3 e 4 de sua existência,
ou seja, de consolidação e emancipação.

Sobre esses projetos, encontramos os seguintes dados: 58'Yo são
servidos por estradas de razoáveis a ruins; 53% não possuem núcleos urbanos;
apenas 7% têm correio; 12% tê-ri telefone; 54% dos assentamentos não têm
nenhum tipo de assistência médica.

Quanto a moradias, 47% delas não possuem banheiro: somente 12%
têm água encanada; 66% não possuem qualquer tipo de esgoto, seja fossa ou
outro tipo mais elementar; 60 0% não possuem energia elétrica. A área média
dos lotes é de 27,5 lia.

Quanto aos chefes dos domicílios pesquisados (chefes de família,
composta de cinco pessoas, em média), 67% cicies têm mais de 40 anos; 38%
são analfabetos; 74% vão de analfabetos até o 1° grau completo; e 17% já foram
proprietários de terras em outras regiões.

Quanto aos filhos desses proprietários, 46% estão entre analfabetos
e até o 10 grau incompleto; 45% fl() estão estudando; e 48% não estão
trabalhando.

Com relação aos produtos mais encontrados nesses assentamentos,
69% dos projetos explorani milho, com uma área média de 2,7 lia; 53%,
mandioca, com 1,5 ha; 56%, feijão, com 1,6 ha; 36%, arroz, com 2 ha; 30%, frutas,
também com 2 ha. Seguem-se outros produtos de menor iniportância, porque
apenas 3, 4 ou 5 1V0 os cultivam, com áreas que vão de 1 a 2 lia.

No tocante à pecuária, verificamos que 62% trabalham com gado de
leite, com urna média de 6 ou 7 animais por lote; 52% possuem porcos, com
média de 4 a 5 animais por lote.
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De acordo com declaração dos próprios produtores, 42% produ-
zem tão-somente para seu consumo; 3% informaram que não têm nenhum tipo
de produção.

Quanto à tecnologia usada nessa produção de 1,5 a 2 ha, apenas 70%

dos lotes têm irrigação; 81% não possuem nenhum tipo de armazém e nenhuma
condição de armazenamento de seus produtos; 50% não usam nenhum tipo de
máquina, veículo ou equipamento; 53% não têm nenhum tipo de assistência
técnica; 14% fazem uso do crédito para a produção; 36% não usam sementes
melhoradas; 55% não usam adubos; 64% fl() usam defensivos; 41% não usam
sal mineral; 64% não fazem uso de qualquer tipo de ração na alimentação do
gado.

Como resultado dessa tecnologia aplicada à produção, temos que
43% dos entrevistados complementam sua renda com mão-de-obra, vendendo
trabalho fora do lote (portanto, há uma complementação de renda); outros
membros da família,  na proporção de 27%, também trabalham fora, para
complementar essa renda, que, somada, deu R$ 132 por unidade familiar de
cinco pessoas (o que significa pouco mais de R$ 26 por pessoa).

Queremos trazer à discussão e à consideração daqueles que
(lucrem debater a reforma agrária com vontade de que ela progrida a seguinte
questão: será que é isso que estamos esperando da nossa política de reforma
agrária? Será que é isso que a sociedade quer? Colocar mais um batalhão de
pessoas cm condições indignas de vida? E, com isso, será que a sociedade está
disposta a gastar - um dado que se costuma citar, mas que não sei se é
absolutamente correto - US$ 50 mil por família assentada? O governo, como foi
demonstrado no Plano de Metas, está prevendo gastar R$ 7,5 bilhões para
assentar 340 mil famílias.

São essas as informações que queremos trazer, e deixamos essa
questão final ao debate e à consideração de todos: é isso que a sociedade
brasileira pretende chamar de reforma agrária? É por isso que ela pretende pagar?
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A VIDA DOS ASSENTADOS MELHOROU

Sérgio Leite
Professor de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Agricultura e

Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

O período recente foi de grande mobilização pública em tomo cio
tema agrário. Isso pode ser constatado por pesquisas de opinião pública, como
a realizada pela Associação Brasileira de Reforma Agrária, no interior do Estado
de São Paulo, em uma região extremamente urbanizada, que demonstrou que
90% dos entrevistados eram favoráveis à implantação de uma política destinada
à reforma agrária e outros 51% eram favoráveis à ocupação de imóveis ociosos,
improdutivos. Lembro ainda uma pesquisa desenvolvida pelo Ibope no muni-
cípio de São Paulo, que levantou dados extremamente significativos a respeito
do tema agrário.

Discutira oportunidade da reforma agrária e a sua relação com o
modelo de desenvolvimento, hoje, implica duas considerações preliminares: a
primeira, como já foi lembrado pelo professor José Ely da Veiga, éi de que não
há de fato a configuração atual de um modelo de desenvolvimento. Observamos,
até mesmo durante o governo Fernando Henrique, a tentativa, um pouco a
reboque, de contornar problemas específicos de conjuntura setorial, como está
sendo feito com a problemática agrária, com a crise de financiamento da
agricultura, etc. Essa é a primeira constatação.

A segundaé que, para discutir o tema reforma agrária, é hoje
necessário - até porque questões pendentes do processo anterior ou da forma
de articulação da agricultura e do modelo passado de desenvolvimento
permanecem presentes—que façamos aqui uma retrospectiva, para sabermos o que
foi a agricultura e quais questões permanecem cruciais para a reforma agrária hoje.

No OCCSS() de modernização cleslanchado em meados dos anos
60, podem ser enumerados seis aspectos. Em primeiro lugar, a adoção de um
padrão tecnológico derivado da green revolulim, norte-americana, calcado no
binômio mecanização e química mineral (utilização excessiva de insumos),
materializando o que fOi denominado modernização conservadora perversa,
dados os seus efeitos sociais e econômicos, e sobretudo, mais recentemente,
corno bem lembrou o secretário de Estado, em razão dos efeitos ambientais
nclzisto'.
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Não obstante essas observações, lembrou-se do tema produção e
produtividade, visando a um aumento de arrecadação de divisas. No entanto, a
estrutura fundiária permaneceu e até concentrou-se UM ROUCO mais. 1 Ioe, ainda
que enfrentemos urna ineficiência estatística no,,, diversos segmentos agrário.,, e
agricolas, os dados do censo agropecuário de 1985 indicavam que ().86r do
número de estabelecimentos detinham praticamente 450% da área agrícola do
País, ou seja, urna concentração absurda de terras.

A política setorial e de crédito rural foi uma das principais alavancas
para ( ) processo ) de modernização, privilegiando produtores de gêneros eXí) -
táveis da regiào Centro-Sul, classificacks na categoria de grandes e médi( s, em
ternio )S de tamanho de área titilizada

Essa possibilidade de crédito intensificou as relações entre ;cgricul
tura e industria, forçando o que seria () quarto) aspecto cio pr0l)lett: a
consolidação de cadeias industriais, que iniciaram, já no contexto dos anos 80,
unia ferrenha disputa pelos recursos públicos do Estado.

A política de crédito rural vigente nos anos 70 transferiu à agricultura
recursos extremamente subsidiados, a juros negativos. Em termos de transferên-
cia, a proposta de reforma agrária apresentada no ano passado pelo Incra e pelo
governo Fernando Henrique Cardoso lei brava (llIC no período ditatorial fr,ini
transferidos à propriedade privada 30 n'milhões de hectares de terra. Se forem
somados todos os programas ditos ok refoni'ma agraria, corno) mostrava
professor José F.ly da Veiga, desde a c ionização até OS programas mais recentes,
até () n'momento) não se arrecadaram 27 milhões de hectares de terras, isso
segundo dados cio próprio instituto. ()u seja, o montante de terras transferidas
ao 1< >rig(> dos anos 70 ainda é maior do que toda a reforma agrária ou colonização
feita depois neste país. Terra, diga-se dc passagem, que hoje é objeto de
desapropriação com um elevado custo de indenização.

Unia quinta característica desse processo de modernização foi a
ingerência do capital financeiro nas atividades agrárias, que tornou a terra, junto
com cleniais artigos como) dólar, açi')es em bolsas, títulos privados, etc., um artigo
financeiro. No período de 1966a 1985. Cofio se demonstra estatisticamente, para
falarmos aqui na racionalização e na objetividade dos dados, há urna pesquisa
da FUfl(Li(a() Getúlio Vargas apontando o falo) de que, em momentos de hoorn
CO )f101)1i('( >, a terra não era um dos artig )5 financeiros que mais se valo )rizava
Mas, em momentos recessivos, a terra mantinha razoavelmente o seu valor, era
uni bem com extrema segurança, estabilidade e com rendimentos equivalentes
a outras aplicações financeiras.

1)e 1986 para cá, em virtude dc )S planos de estabilização, a oscilação
do preço da terra está sendo maior, e, cc nijunturalmente, hoje vivemos uma
baixa nos preços da terra, o que não significa. como muitos têni pensado, que
esse poder de manutenção patrimonial da terra como reserva de valor tenha se
perdido.

58



Para vários pesquisadores, a desapropriação passa a ser um
processo de premiação e não de punição da propriedade pelo descumprimento
de suas funções sociais previstas na Constituição Federal de 1988. Uma pesquisa
desenvolvida no Estado de São Paulo em relação a 11 projetos realizados pelo
Incra, de 1985 em diante, apontou que os valores apresentados pela Justiça, por
meio de sentenças judiciais, para indenização dos imóveis rurais, ultrapassavam
em S3% o valor do preço de mercado das terras. Ou seja, era um processo
extremamente rentável para os pr )prietãri( )s desapropriados, tornando absurda-
mente custosa a realização de um programa que, na realidade, é barato.

O programa de reforma agrária hoje custa - e discordo dos dados
apresentados pela CNA em uma pesquisa publicada sobre isso - algo entre
R$ 12 mil e R$ 15 mil por família, com uma variação regional, obviamente. Há
também urna pesquisa da FAO sobre isso. Gostaria de ressaltar que 75% desse
valor, sobretudo nas regiões do Centro-Sul, referem-se a gastos com desapro-
priação.

Apresentar esses dados, como foi feito pelo meu colega da Mesa,
significa pensar também no que foi gasto por parte do Estado para desenvolver
essa política de assentamento, na medida em que não podemos chamá-la, como
bem apontou o professor José Ely, de urna política ampla de reforma agrária.

Urna última característica da modernização é o processo de
internacionalização da agricultura brasileira, favorecido por políticas de
miniclesvalorizações cambiais, ao longo dos anos 70, e por duas
macrodesvalorizações, no começo dos anos 80, ainda que hoje o setor
exportador passe por constrangirnentos externos, o que nos faz discutir, como
é a proposta do ministro Kandir, o processo de tributação das exportações.

Estava analisando esse processo de modernização para entrar flOS
anos 90 e mostrar que, em primeiro lugar, esse processo, por meio do qual a
agricultura se inseria num modelo nacional de desenvolvimento, esgota-se no
final dos anos 70 e, sobretudo, nos anos 80, com o constrangimento externo da
economia brasileira, pelo custo dos endividamentos externo e interno e pela
necessidade de se acoplarem políticas setoriais ao combate conjuntural das
políticas macroeconômicas voltadas para a inflação. 1-lá uma mudança no padrão
tecnológico, mais especificamente no padrão tecnológico aplicado na agricul-
tura, e também, mais recentemente, um processo de internacionalização da
economia brasileira e de liberalização comercial.

Como pensar reforma agrária nesse contexto? Em primeiro lugar,
gostaria de ressaltar alguns aspectos que devem ser mencionados dlua1dl()
pensamos sobre reforma agrária hoje, ou seja, sobre assentamentos rurais hoje.

Já falamos sobre o conjunto de projetos de assentamento. Se
agregarmos a esse conjunto os assentamentos desenvolvidos no âmbito das
políticas regionais, teremos mais ou menos - novamente nesse ponto as
estatísticas são imprecisas - 1.500 projetos, incorporando cerca de 300 mil
famílias, o que não é nada desprezível.
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São assentamentos derivados de programas e lutas diversas. São
assentamentos extrativistas na Região Norte, voltados para a extração da
borracha, da castanha e d( > babaçu. São assentamentos derivados do Programa
ck' Construão de Barragens 1 lidreletricas e lonriacks pelos atingidos por essas
construções - e Minas Gerais tem projetos nessa linha. São assentamentos
derivados do Plano ) Nacional de Rekn'ina Agrária, desenvolvido a partir de lutas
empreendidas pelo nu)viment() sindical e pelo Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem-Terra. São assentamentos derivados da discussão sobre a utilização
das terras públicas em diversos governos estaduais. São assentamentos, enfim,
que constituem um mapa extremamente diverso, sobretudo se consideradas as
especificidades regionais. E desse contexto que estamos falando e também da
possibilidade de aumentar, ainda que com todos OS entraves jurídicos e
institucionais que já foram lembrados, o conjunto de beneficiários da reforma
agrária.

Apesar dessas diversidades e de uma diversidade maior ainda entre
projetos de assentamento e projetos de colonização, essas experiências têm
mantido características comuns, o que J)erfliite manter, a partir desse segmento
assentado, um diálogo espe(-ilico) com o Estado brasileiro, quer com o governo
federal e suas instâncias competentes, quer com os governos estaduais e
municipais, sobretudo) após a Constituição de 1988, que consolida um processo
de transferencia de recursos fiscais para essas instfoncias e possibilita que
governos municipais e estaduais desenvolvam políticas voltadas para o setor
agrário e agrícola.

l importante mostrar como as experiências anteriores têm caracte-
rísticas comuns e como podem formar, a partir daí, um amplo segmento,
possibilitando um diálogo que vise à consolidação de políticas específicas.
voltadas para esse agrupamento de assentados.

Quando hoje se discute no !ncra o processo de emancipação tios
assentamentos, diria que, observando os desembolsos médios efetivados pelas
políticas voltadas para a agricultura familiar e a reforma agrária, seria preferível
manter a atual condição dos assentamentos, com uni diálogo consolidado
sol )retudo por meio da implementação de políticas específicas, a enfrentar esse
contexto de dificuldades financeiras com as quais o Estado opera. a absorver ou
ter de disputar uma árdua batalha por recursos federais. Segundo dados da
contag, no ano passado, somente R$ 10 milhões foram destinados a essa
finalidade.

A outra questão ligada e ssa realidade engloba três aspectos (jUC
devem ser mencionados: a possibilidade de geração de emprego, o processo de
segurança :ilimcntare reforma agrária e os impactos regionais dos assentamentos
rurais.

Fazer reforma agrária neste país é muito barato. Nào se pode
comparar R$ 12 mil com o que se gasta para a geração de empregos na cidade.
ou em qualquer setor industrial. Obviamente, para serem gastos apenas R$ 12
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mil no assentamento de uma família, é necessário colocar um ponto final nesse
processo de valorização indevida das indenizações fundiárias.

Recentemente, a revista Veja publicou uma matéria muito interes-
sante apontando os valores, cm diversas localidades do País, em processos de
desapropriação de imóveis rurais para fins de reforma agrária.

Mantido, então, por urna geração de empregos a baixo custo - e
emprego é extremamente importante no contexto da globalização e dos
desmantelamentos do nacional-desenvolvimentismo -, o projeto político de
assentamento apresenta-se como uma alternativa extremamente importante,
absorvendo um contingente cada vez mais excluído das possibilidades ofereci-
das pelo emprego de serviço e pelo emprego industrial.

Em segundo lugar, em 1993, o Ipea divulgou os resultados do mapa
da fome, que mostrava 22% da população brasileira vivendo em condições
abaixo dos limites de sobrevivência mínima. São 32 milhões de pessoas, dos
quais 16 milhões vivem no campo. Se podemos dizer que a pobreza está na
cidade, sobretudo na periferia dos grandes centros metropolitanos, a miséria está
no campo.

A partir daí, na medida em que existe um vértice alimentar neste
país, diferentemente do contexto europeu, poderíamos pensar que os assenta-
mentos pudessem se tomar um pivô privilegiado, desde que :imparad >s por uma
política diferenciada específica na oferta de alimentos.

Obviamente, não (l1JC() dizer que o processo de agricultura
empresarial capitalista não tenha condições de fazer isso. Quero inc referir à
necessidade de pensarmos em urna política de segurança alimentar que ao
mesmo tempo associe emprego e condições de vida para os trabalhadores rurais.

Por último, quero destacar que, no contexto desses 1.500 projetos
implantados - colonização, assentamentos, extrativismo, etc. -, o impacto
regional tem sido bastante exaltado pela mídia, e ternos dificuldade de obter
estudos mais concretos sobre isso.

No Sul do Pará, por exemplo, o comércio em diversas regiões que
reúnem grupos de assentamentos tem aumentado significativamente. No interior
de São Paulo, o assentamento de mais 600 famílias contribuiu em mais de 50%
na arrecadação tributária de diversos municípios. Na Bahia, na região de
Caravelas, prefeitos mais ligados ao l'FL discutem o impacto dos assentamentos
em seus municípios. Na região de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, um conjunto
de oito projetos de assentamento modificou, fundamentalmente, o plano de
oferta e abastecimento de alimentos nos municípios adjacentes a Cruz Alta.

1 lá evidências, que devem ser mais bem trabalhadas e aprofundadas
em estudos específicos, sobre essa dinamização regional que os projetos de
assentamento têm gerado.

Gostaria de fazer um rápido comentário sobre a pesquisa da CNA.
Infelizmente, não tenho a pesquisa original. Tive acesso apenas aos dados
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publicados pela imprensa. Feita essa primeira ressalva, seria interessante
comparar esses dados à Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar feita pelo
llGE em 1993, sobretudo pensando nas populações rurais com renda de até dois
sakirios ÍflÍflilflOS.

A pesquisa da CNA registra que 11% dos assentados entrevistados
não dispõem de água e de rede rural de esgoto. A PNAI) de 1993 mede o padrão
de viola de famílias com renda de até dois salários mínimos, residentes no meio
rural, e registra que 12% deles na() dispõem de rede rural. Pela CNA, 38% não
tni energia elétrica nos assentamentos: pela PNA1), 46%. Pela CNA, 809/o dos
assentamentos possuem rádio; pela PNAI), somente 67%. Pela pesquisa da CNA,
33% possuem TV: pela l'NAI), apenas 25%. Pela pesquisa da CNA. 33% se
utilizam de coleta de esgoto, incluindo fossas e outros meios: pela PNAD, 40%.
Quanto à rede geral de esgoto, pela pesquisa da CNA. é um benefício para apenas
1%; a PNAI) também indica 1%. Pela pesquisa da (-NA, 66% não dispõem de
coleta de esgoto; pela l'NAI). 59.

O que (.lucro dizer c nu esses dados e comparações é que, em
;)riIn(Yit() lugar, como ficou evidente, há uma desproporçã entre o que foi gasto
pelo governo e os resultados. ( )lwiamente, eu diria que, tend > por base O que
fií gasto, e da forma como fOram feitos os gastos, os assentamentos Va() muito
bem.

Em segundo lugar, a realidade rural brasileira é extremamente
miserável e, em termos de renda patrimonial, extremamente concentrada. Não
é ele espantar que os assentamentos apresentem condições semelhantes àquelas
em que estão hoje inseridas famílias com renda de até dois salários mínimos no
meio rural.

Finalmente, em terceiro lugar, é preciso ressaltar que, apesar desses
resultados, as condições de vida das famílias assentadas melhoraram, se
comparadas às suas condições anteriores.

Falo aqui com base em diversos estudos de casos levantados nas
mais diferentes regiões do ) País, nos quais é apontada. sobretudo, a possibilidade
de essas populações marginalizadas terem acesso a comida, poderem se
alimentar diariamente, o que não faziam antes.

É preciso levar isso em consideração, e não se prender a determi-
nadas racionalizações estatísticas, na medida em que elas podem ter interpreta-
ções diferenciadas.
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POLÍTICA ESTADUAL
DE REFORMA AGRÁRIA



DIÁLOGO, TRANSPARÊNCIA E PARCERIA

João Batista dos Mares Guia
Assessor Especial  do Governador

de Minas Gerais para a Reforma Agrária

Gostaria de iniciar o meu pronunciamento com uma boa notícia: OS
recursos previstos para 1996, destinados  reforma agrária, já estão em processo
de liberação. Já negociamos e 'acertamos a parte que compete a Minas, seja para
o Procera, seja para investimento em assentamentos, conforme prioridades
estabelecidas através de negociações, das quais fazem parte todos os represen-
tantes dos movimentos ligados à questI() da terra. Na próxima semana,
estaremos em Brasília, acertando os detalhes finais. A liberação dos recursos será
feita à medida que os projetos de assentamento forem sendo produzidos em
Conjunto.

O volume de recursos que teremos para Minas Gerais, descentra-
lizados pelo Ministério, será da ordem de R$ 30 milhões, sendo R$ 20 milhões
para o l'roccra e R$ 10 milhões para investimentos. Esse montante, se somado
à ação concreta do governo do Estado nas áreas de educação e saúde, e à atuação
do DER-MG, Copasa e Ccmig, poderá chegar perto de R$ 40 milhões, valor
suficiente para começarmos a cumprir aquela meta que temos negociado com
OS movimentos: o assentamento de 1.530 famílias, de julho de 1996 a julho de
1997. Já começamos também  negociar recursos para que, no período de junho
de 1996 a junho de 1998, possamos aplicar R$ 40 milhões na implantação de
novos assentamentos.

A segunda boa notícia é que o Ministério acolheu completamente
a nossa tese de descentralização gradual e também a estadualização do ITR,
através da criação de um fundo. Dessa forma, os Estados, em articulação com
os movimentos, passariam a realizar, de maneira descentralizada, iniciativas
concretas de reforma agrária. Temos que ser capazes de articular essa aliança,
trabalhando junto ao Congresso Nacional, pois a tese que hoje prevalece não 
a da estadualização do ITR, mas a da sua municipalização, que chamo de
pulverização do ITR.

Vou limitar-me a expor o que a experiência da Assessoria Especial
do Governador de Minas Gerais para a Reforma Agrária vem acumulando de abril
até esta data. Os resultados não devem ser vistos como produto da assessoria ou
do próprio governo. Devem ser vistos muito mais como resultado das muitas
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interações, dos diálogos constantes nas negociações e das parcerias que Vêm
sendo constrtiidas. Nenhuma das idéias aqui apresentadas pode ser tomada
como ideia de tal ou qti:ll ator. Elas são > iruto desse entendimento, dessas
negociacõe'. t'( )rtant(). sao> idéias coletivas.

(;ostariL de dizer que a questão agrária em Minas Gerais tem sido,
ou vinha sendo, até entà( >. uma espécie de política negativa. Política negativa é
a nào-p()litica. E a pi< >r ( >litica é a não-política. Por exemplo, tradicio >nalmente,
em Minas, a questão agrária era ocultada sob a crenca, que vem se mostrando
equivocada, de que urna boa política agrícola, sustentada ao longo do tempo,
seria suficiente para resolver a questao agrária. No nos iludamos. A questào
agrária é, em prirneiríssimo) lugar e antes de tudo - e nisso estou de acordo com
a visão que têm O) MST e a Contag - , urna questão de redistribuicio de temi.

A questão é: qual o limite dessa política redistributiva de terra? Mas
eludir a questão agrária, imaginando que a sua solucào se dará por via de
políticas agrícolas eficazes, é simplesmente desconsiderar que há uma questáo
social, cruciante, colocada na ordem do dia e que requer, da parte do governo
e da sociedade, açces concretas para seu equacionamento e sua solução.

Em Minas Gerais, a tradição conservadora é a de que a questáo
agrária fique subordinada .`I eficácia de políticas agrícolas. O resultado é que, com
o passar dos anos e das décadas, a temos instaurada no Estado, reconhecida por
todos. Este seminário é uma expressão abrangente (lesse consenso. tinia herança
recebida de omissões ao longo de anos e de sucessivos governos. A responsa-
bilidade agora é de todos nós.

A outra forma de contornar a questão agrária e, portanto, nao
enfrenta-la vinha ocorrendo por meio de ações exemplares ou de ações
espetaculares, para serem usadas eventualmente e de maneira assisternática.
Invariavelmente, esses Ino)mentos espetaculares foram transformados ciii
,narkeiinç' p0 )l ítico.

I.etnbro-me de quando o sr. \loacir Lopes presidiu a Ruralminas e
do espetáculo curiosissiino exibido no distrito irrigado de Jaíba. com a famosa
chegada da água ao local onde estavam os primeiros assentados. Só que isso tudo
loi urna encenação ridícula. Era uma caixa d'água improvisada e oculta, e, pr
(IUS2I da gravidade, a água ia descendo até unia torneira que, no momento da
inauguração, deveria jorrar água. Passado aquele momento, voltou-se ao ponto
de partida, ou seja, nada. l.amentavelmente, isso aconteceu. É. o efeito do
,narketinç' p >1 ít ico.

1 lá duas maneiras de se fazer política pública. Unia maneira é a
trma cc )t1('reta por meio do diálogo, da negociação, do entendimento e do
enfrentamento da realidade tal como ela é. Trabalhar co m :i realidade
empiricamente e negociar o curso da açao). como estratégia de longo curso,
medindo as ações e as po >ssihilidades e estabelecendo metas compartilhadas.
Isso é verdadeiro, é (lena >cratico, é educativo, é pro nia ção da cidadania. A outra
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forma é o que a Ciência política chama, na linha do marketing político, de busca
da legitimação. A busca da legitimação opera na esfera mais simbólica, a esfera
do ritual, por assim dizer, do ritual do poder, a esfera do monopólio da
informação, da dissimulação.

Em Minas, ao longo do tempo, o que se fez foi uma ação
assistemática, pautada pela eventualidade. É o que eu chamo de política
negativa: a não-política agrária. Repito que uma eficaz política agrícola,
sistemática, conduzida seqüencialmente ao longo do tempo, poderia resolver a
chamada questão agrária.

Também em Minas Gerais tivemos uma característica, sem nenhu-
ma intenção perversa por parte dos atores - e aqui não responsabilizo
absolutamente as esferas técnicas, mas sim os diferentes governos, e todos eles,
sem exceção, do passado mais recente ou mais remoto. Trata-se do manejo das
terras devolutas. Em primeiro lugar, nesse particular, nunca se teve transparên-
cia, nunca se publicou algo sobre o problema das terras devolutas, nunca se abriu
essa caixa-preta para saber ao certo qual é o estoque das terras devolutas, onde
elas se encontram e como se vem processando a ocupação. A única exceção fica
por conta da Ruralminas, nos muitos momentos de seriedade administrativa que
teve, agindo, embora sem orientação política redistributiva, com rigor, isenção
e honestidade.

De qualquer maneira, do ponto de vista de uma política de Estado,
essa política sempre faltou, e o resultado disso é, repito: a questão das terras
devolutas ficou sempre como uma caixa-preta. Tanto é que chegamos ao acordo
de colocar como um dos temas de reflexão para os grupos de trabalho a questão
das terras devolutas, que será discutida com toda a transparência. E não nos
equivoquemos: pelos entendimentos que já fiz com o presidente da Assembléia,
com o líder do governo na Casa e com representantes de todos os partidos
políticos, a Proposta de Emenda à Constituição nQ 18, sem julgar as intenções de
seu autor, deputado Jairo Ataíde, que certamente terão sido as melhores
possíveis, será aberta à discussão. Essa proposta de emenda à Constituição não
terá encaminhamento legislativo e, muito provavelmente, será retirada de
tramitação para que, por meio da Comissão de Agropecuária e Política Rural,
possamos reabrir a discussão e elaborar uma proposta, a fim de que a Assembléia
Legislativa possa discuti-la e aprová-la em bases consensuais, inclusive com a
presença dos representantes dos trabalhadores nesse processo de discussão.
Isso, sim, é democrático. Mas nunca foi feito antes em Minas Gerais.

Estou tentando descrever o que é uma não-política agrária, isso é,
como, ao longo do tempo, essa questão vem sendo tratada, ou destratada, em
Minas Gerais. Obviamente, temos aí a exclusão dos atores sociais mais
relevantes, que são os fiéis interessados na solução da questão agrária. Ora, se
não se pensa a questão agrária como questão de Estado, de política pública de
Estado, é evidente que os atores sociais envolvidos, no caso os trabalhadores
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excluídos, os não-proprietários e os pequenos proprietários, não são
interlocutores, flao san parceiros para negociação. E nunca foram. A não ser em
alguns momentos episódicos, para cooptacào política I( )caiizada. Eis aí de novo
o efeito SiflLl)Olic() da IegitiflLtcã() política (Ia :tca( ) estatal. 1%N0 e que e política
conservadora: não) enfrentar os problemas com resolubilidade.

A partir desses reconhecimentos críticos e da criação cia Assessoria
Especial do Governador para a Reforma Agrária, em abril, imaginamos que o
primeiro passo seria aprender a aprender - aliás, um passo permanente. E o
melhor caminho para aprender a aprender é buscar o diálogo e a interk)cucão
com todos. Num primeiro momento, que imaginamos esteja se encerrando
neste seminário legislativo - e vamos explicar o porquê -, estaremos também
abrindo uma segunda fase da questão da reforma agrária no Estado dc Minas
Gerais. Imaginamos, então. o seguinte cenário: realizar. ciii Belo Horizonte, um
grande encontro estadual - o que foi feito no (lia 15 de ifl.iio, com a presença
do presidente do P der Legisla livo e de vários deputado s; do presidente do
Poder Judiciário, Márcio Aristeu Monteiro de Barros; do representante cio
Ministério Público; de dom Luciano Mendes de Almeida; cio MST; cio MLT.
Movimento de Luta pela Terra: da Comissão Pastoral da Terra; da Cantas; da
Fetaemg; da Faemg; da ABCZ: de representantes das agências estatais: da Polícia
Militar; das Secretarias de Estado da Agricultura, cio Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável, do Trahaih e da Educaçao; da Copasa; da Cemig; cio DER:
e da própria Teiemig, que fl() é vinculada -.i estrutura cio Estado, e assim por
diante.

Aquele seminário) foi flluit() importante, porque foi o primeiro
fórum organizado com o intento de se discutir a questão) agrária, sem nenhuma
tergiversacão. Chegamos a apresentar uma propo sta que, naquele rnonteflto, cio
ponto de vista da iniciativa política, revelou-se de certa ingenuidade. Entretanto,
na sua concepção, revelou-se muito concreta, e foi a criação, naquele mo)nlento,
de uma secretaria executiva da rcf()rma agrária, não instit uci( )nalizada, informal,
de composição paritária Estado-sociedade civil, sob a minha c )ordenaçào, sem

enenhuma dcisão por voto, tuas tudo por consenso. A essa estrutura estariam
vinculados pelo menos três grupos operacionais tornadores de iniciativa: um
grupo par.i tratar das questões jurídicas, outro grupo para tratar do desenvol-
vimento de projetos técnicos de assentamento e outro grupo para tratar de
rastrear as fontes possíveis de financiamento da reforma agrária, mesmo fora do
País, ou de mobilizar parcerias na sociedade civil, ou mesmo fora cio País,
visando ao aporte de recursos.

No entendimento dos nuovïnlent( )S naquele mo )ment() - o MS1', o Mi.T,
e tarnbéni com o apoio da CPT e da Cantas, e de certo m(xio da Fetaemg, que teve
suas reservas, mas foi mais receptiva -, criar uma secretaria executiva com tais
grupos operacionais era, no mínimo, prematuro, porque estávamos apenas
começando a interloCUÇãO e não havia ainda urna base concreta que pudesse
justificar unu;m confiança na ação de governo e, portanto, uma reciprocidade.
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Os movimentos tinham razão. O histórico acumulado era de
políticas negativas. Era um histórico de não fazer política agrária. Entendemos
isso, e, no seguimento, o que se fez? Juntamente com o Incra, ao lado do
levantamento empírico da situação fundiária no Estado e da identificação de
todas as situações pontuais de conflitos mais ou menos graves, com acampamen-
tos dentro de terras ocupadas, ou acampamentos dentro de terras já desapropri-
adas mas ainda sem a imissão de posse final, ou acampamentos entre a cerca e
a estrada, em qualquer situação desse gênero, passamos a trabalhar de um modo
diferente. Fomos ao interior, organizamos um ciclo de seminários ou fóruns
regionais, apenas com o objetivo de debate, sem ousar apresentar nenhuma
proposta concreta. Assim fizemos em 1 Jberaba, reunindo o Triângulo e o Alto
Paranaíba.

A reunião de Uberaba foi emblemática, porque dela participaram a
Faemg, a ABCZ e a ex-UDR. O ex-presidente da ex-UDR esteve presente à
reunião, numa atitude insensata de provocação até grosseira, para, no final, ele
mesmo recomendar duas fazendas em Santa Vitória, segundo ele improdutivas.
De fato, fomos apurar em campo, e uma delas está sendo desapropriada. Aliás,
está saindo um decreto de desapropriação assinado pelo presidente da Repúbli-
ca, nesta semana. Fui informado agora de que a fazenda Santa Inês - onde está
o pessoal do primeiro acampamento realizado cm Minas Gerais, o acampamento
de CapCezinhos - durante quase sete anos ficou entre o arame e a estrada, e as
elites políticas da região não tomaram, em relação àquilo, nenhuma atitude.

Fomos ao Triângulo, aprendendo a aprender. Ouvimos a Faemg,
que sempre se coloca, de maneira taxativa e peremptória, contra toda e qualquer
forma de ocupação, mas que não se posicionava contra a reforma agrária. A
Faemg deu evidências concretas de como é que se colocava numa linha de
parceria para realizar a reforma agrária. O mesmo procedimento foi demonstra-
do pela ABCZ, cujo presidente, inclusive, chegou a fazer, diplomaticamente,
censura ao ex-representante da ex-Ul)R. Eu digo "ex" porque é "ex" mesmo. No
final, o próprio ex-presidente da UI)R teve uma atitude mais sensata, ao indicar,
ele mesmo, áreas a serem desapropriadas.

Fizemos uma reunião em Paracatu, abrangendo o Noroeste, que é uma
região particularmente mais delicada, onde há hoje a maior ocorrência empírica de
situações de conflito. Mas nada de maiorgravidade. Em seguida, a reunião do Norte
do Estak), depois a dojequitinhonha e a do Mucuri, faltando apenas areuniã() do
Vale do Rio Doce, no Leste, em Valadares, para fechar esse ciclo.

O que aprendemos nessas reuniões no interior? Em primeiro lugar,
que todos têm o desejo de conversar, de negociar e de resolver problemas. Em
segundo lugar, que reforma agrária não é convite à guerra. É possível focalizá-
la de um ponto de vista equilibrado, democrático, racional, sem colocá-la como
bandeira ideológica de "a", de "h" ou de c', superando as polarizações tão
clássicas no tratamento do tema no Brasil.
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E que era possível niapear os problemas e, em torno desse
mapearnento, fazer acordos pontuais de resolução pontual dos primeiros
problemas. Isso até que pudéssemos, a nicdi() prazo, numa linha de entendimen-
t( ) nialor e de mais confiança entre as partes, irelal)orando urna politica fundiária,
estabelecendo objetivos e metas mais a médio e kmgo prazos. Assim lizeinl )s em
tod( o Estado de Minas Gerais. Entretanto, nessa primeira fase, que a nosso juiz()
estaria se esgotando hoje, e abrindo uma segunda, ficamos nunra posiÇão -- o
governo do Estado e o Incra - de ter um sentimento de estar atrás do leite
derraniado, sem possibilidade de nos anteciparmos. A herança de problemas era
muito grande e, no dia-a-dia, tínhamos a ocorrência de novas situações de
conflito) fundiário.

Somente neste ano de 1996. em Minas Gerais, entre números de
decretos e desapropriações cm hectares, fez-se mais que ao longo dos últimos
dez anos. Isso pode ser p )Uco, mas é significativo. Pelo menos, foi uma evidência
l )lítica de fazer as coisas acontecerem. Nenhum (lesses casos foi encaminhado
1 ,0 1110 surpresa para os movimentos. Foi sempre negociando com os ni )vimentos.

Feito esse percurso, começamos a tirar conclusões, que podem ser
criticadas. Quais as conclusões a que chegamos até esta etapa? .A primeira é que
estaria havendo uma parceria tácita, não consciente e reconhecida, entre o modo
dc o governo federal entender e fazer caminhar ,.i reforma agrária e o modo dos
movimentos de encaminhar a luta pela reforma agrária. O que quero dizer com
iss() é que existe uma aliança tácita da ação real. Existem um clisctmrs político
ã parte e uma curiosíssima identidade entre o MST e a CNA, pek) n)COOS no
diagnóstico da SituiÇão) e na crítica ao governo federal, mas com conclusões
O( )stas.

Isso me chamou muito a atenção e, de certo modo, até me alarmou.
Eu fiz o registro. O que estamos entendendo é que, em primeiro lugar. OS

movimentos do governo federal estavam fixados na idéia de que a reforma
agrária seria arrecadar terras. O que cabe cm segundo plano é transtorlilar a terra
arrecadada em assentamento de reforma agrária viável, com cidadania e bem-
estar dos assentados. A Fetaeing, nesse particular, está sendo mais cuidadosa. O
MS'l, pelo menos na minha experiência até agora, com todos os registros
positivos que esse movimento merece, está menos atento a essa questão
imperiosa.

A segunda observação é sobre a forma de se fazerem esses
assentamentos. Não há uni modelo. Surpreendeu-me o ímpeto compreensível
dos trabalhadores de ocuparem as terras e transformarem a ocupacào em fato
consumado, isto é, repartindo a gleba em pequenos lotes de propriedade familiar
individualizada. Na maioria dos casos, estamos observando que as nascentes são
impermeabilizadas com a atividade agríc )la . Portanto, a água logo) se torna
escassa. A cobertura vegetal das calotas dos morros. às vezes, é eliminada, até
1)0 í imperativo de sobrevivência, para se obter lenha para fazer a comida. Muitas
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vezes se planta equivocadamente em áreas de alta declividade, provocando
erosões às vezes irreversíveis, conforme tenho apreendido, ouvindo os enge-
nheiros agrônomos e OS trabalhadores. Mas o mais grave de tudo é que se faz
Uni loteament() em glebas iguais sem se considerar que lá existem terras
melhores e aqui terras piores. O USO coletivo da água, que é escassa, é feito sem
considerar as possibilidades de incorporação de tecnologia mais desenvolvida,
que proporcionaria produtividade mais alta. Resultado: em vez de se organiza-
rem cooperativas, cada qual fica com a sua gleba individual familiar para criar
a sua galinha, seu porco, sua horta e seu pomar, sem deixar o "filé mignon" das
terras para uso condominial, coletivo e via cooperativa.

Isso requer um patamar de compreensão, de consciência política e
de racionalidade superior. O que observamos é uma tendência empírica,
espontaneísta, voluntarista e emocional de ocupar as terras, repartindo-as em
glebas. Depois de feita a ocupação, ela se toma irreversível, e fica conosco a
preocupação: se o assentamento serí tecnicamente viável ou se será mais um
para a coleção dos fracassos; não por culpa dos trabalhadores, mas em virtude
das omissões dos Estados e dos governos, de um modo geral. Essa é uma segunda
conclusão a que chegamos.

Uma terceira ponderação é que, se continuássemos num ritmo de
arrecadaçáo de terras que, de repente, se tornou vertiginoso, até poderíamos
exibir, do ponto de vista político, um discurso bom para o Governo do Estado
de Minas Gerais, na linha da legitimação. "Vocês estão vendo? Nós também
estamos fazendo reforma agrária". Mas não nos interessa fazer campeonato
interestadual de quem arrecada mais hectares e, entre aspas, fazer mais
assentamentos de famílias. Isso é mistificação. Jamais fizemos e jamais faremos.
Até poderíamos.

Ouvi agora do ministro que, realmente, o Governo de Minas Gerais
é o único que está assumindo concretamente a coordenação política da reforma
agrária. Assumindo, inclusive, o ônus dela decorrente. Ouvimos esse reconhe-
cimento também dos representantes do CNA e da Contag. Então, ficamos com
a seguinte preocupação: se vamos nessa escalada acelerada de arrecadação em
cima de arrecadação, como ficam os problemas do financiamento da reforma
agrária e dos recursos escassos? Como fica a transformação disso em assentamen-
to? Aí, descobrimos o ovo de Colombo que sempre esteve ali e que costumáva-
mos não ver. Ou seja, que a produção de um projeto bem-feito de assentamento
não demora menos do que 60 dias. Temos a delimitação da área, o levantamento
topográfico, o estudo da terra e do solo, a recuperação do solo e a sua melhoria,
o estudo do regime de águas, o tipo de produto viável, o mercado do entorno,
o treinamento das pessoas, a infra-estrutura física das estradas, dos açudes e da
energia, e a área social, que é a agrovila, a educação e a saúde. Na nossa
concepção, assentamento é isto: dignidade humana. Ele não pode ser um arranjo
no qual se abandona o trabalhador.

71



Fomos aprendendo que esses S() problemas reais para uma politica
concreta de reforma agrária. Nào adiantaria estarmos pensando assim se os
nossos parceir s também não pensassem dessa maneira. Portanto. sem nenhuma
intenção de dizer aos movimentos o que eles devem ou flà() fazer - jamais
diremos isso e jamais daremos qualquer conselho, em hipótese alguma -,
passamos a colocar essas preocupações. Com vistas a quê? A um entendimento.
Então, em Minas se fala: atrás de morro tem morro e atrás de dia tem dia.
Passamos :i ouvir dos movimentos e de seus representantes a imperiosa
necessidade de criarmos aquela secretaria executiva cio dia 15 de maio e os tais
grup s operacionais. Tomarn( )saatitude de náo nos an teci pamios, já que
estaln( )s trabalhando numa linha de diálogo, de entendimento, de cooperação
e de sinergia. Se vamos criar isso, o faremos em conjunto. E por esse motivo (lute
estou falando) com rigorosa transparência e sustentando a tese de que está
passando da hora de termos isso em parceria.

Imaginamos um cenario assim: uma secretaria executiva sem tempo
de clur.icao, quanto menos tempo melhor, não trmatizada, não institucionalizada,
sem burocracia e com a representacà() de todos os movimentos, mas com
estrutura cio governo, para resolvermos concretamente o problema de arrecada-
ção e de viabilização de projetos de assentamento. Ou seja, fazer projetos, ak)car
recursos, acompanhar e monitorar durante algum tempo a implementação
desses projetos. Isso, portanto, demanda estabelecer prioridades, construir
equipes de lormulaçáo de projetos e viabilizar os recursos, desde que haja a
participação direta e concreta tios movimentos. Em última análise, sem a
participação deles estaríamos fazendo projetos de assentamento para quem? Isso
flào tem sentido.

Imaginamos que essa primeira Fase, com essas características todas,
poderia culminar neste seminário. Com que objetivo? Neste seminário, Pela
amplitude, pela transparência, pelo caráter inovador e pela concretude com que
os latos estio) sendo e continuará(> sendo discutidos - cinco painéis e seis grupos
de trabalho, em que o contraditório se expressa com total liberdade -, teríamos,
iIem sabe, se k)r essa a visão dos parceiros, um documento final em que

estariam registradas, sem nenhuma exceção e sem nenhuma discriminação, as
indicações e as recomendações, das mais consensuais até as menos consensuais.

() governo recolheria as o )ntrihuiçoes deste seminário, Faria uma
análise e a devolveria a todos os parc(-ii-os, para prosseguirmos na rellcxao
juntamente o m a Assembléia Legislativa. C,()ni( )n vistas a quê? Para, já no próxiiiio
ano, term s como produção coletiva a formulação, pela primeira vez em Minas
Gerais, de uma política pública agrária Ou fundiária a ser encaminhada à
Assembléia Legislativa; pois a Constituicào mineira, promulgada em 1989, coloca
para o governo) do Estado, sem fixar prazo, o desafio de ter que elaborar Unia
política fundiária. Estaríamos fazendo isso ) da melhor maneira possível. Não ao
gosto tecnocrático. do Estado com o Estado, mas do Estado com a sociedade,
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num diálogo e num debate permanentes, numa política global e num plano de
ação concreto.

O que seria esse plano de ação Concreto? Se houver um entendi-
mento em torno dessas idéias gerais, em primeiro lugar e imediatamente
sugeriríamos a forma dessa secretaria executiva paritária, que decide por
consenso. Ela seria uma espécie de gestora dos encaminhamentos tirados deste
seminário com os grupos de trabalho, os quais têm de desenvolver projetos de
assentamento, porque a questão agrária e o assentamento não podem esperar.
Já temos 36 situações que demandam imediatamente projetos de assentamento,
compreendendo mais ou menos 1.530 famílias.

Ao longo do tempo, mais tarde ou mais cedo, de acordo com o grau
de consenso, de entendimento e de reciprocidade, poderíamos dar um passo
institucionalizador de uma fornia de se fazer política fundiária ou política agrária
no Estado de Minas Gerais. A idéia seria a de termos uma secretaria executiva
operacional à semelhança do Copam, que tem composição paritária entre Estado
e sociedade, com presidência ad hoc indicada pelo governador, mas que age
como magistrado.

Teríamos o Conselho Estadual de Reforma Agrária, nunca uma
secretaria - dekndo intransigentemente que fl() devamos ter uma secre-
taria -, e o Fundo Estadual de Reforma Agrária. Esse fundo passaria a contar com
recursos do Imposto Territorial Rural, estadualizado e transformado em contri-
buição social, à semelhança do salário-educação.

Sendo um imposto, quem se apropria e quem arrecada é a Secretaria
da Fazenda, indo a arrecadação para o Tesouro do Estado. E sendo recolhido
pelo Tesouro, é como qualquer dinheiro, podendo ser aplicado para qualquer
fim. Quando se trata de contribuição social, é um dinheiro carimbado, que vai
para o Fundo, não para o Tcsouro, com finalidades definidas ou carimbadas e
inflexíveis: reforma agrária, e ponto final. Essa seria a primeira proposta concreta
que estamos trazendo à apreciação. Não sei se é a melhor proposta, mas, pelo
que conhecemos do Rio Grande do Sul até o Amazonas, não se vai fazer reforma
agrária com as formas tradicionais de organização institucional do Estado;
sejam as secretarias. OS institutos de terra, as fundações ou as autarquias. Se
não houver transitividade, interlocução e participação da sociedade civil,
não haverá reforma agrária verdadeira, mas reformas agrárias oficiais, que
não irão resolver o problema. Mais grave: se tivermos reformas agrárias
oficiais vinculadas a aparatos estatais tradicionais, isso durará enquanto
aquele governo quiser. Quem garante que na sucessão de um governo isso
possa continuar?

A forma que estamos sugerindo é uma forma democrática de debate
permanente e transparente e que cria cultura política para o Estado e para a
sociedade. Cria um contrapeso e uma tensão e vira uma política pública, porque
o Conselho é público, o Fundo é público, e tudo é transparente, mas não é estatal.
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Não é o Estado ou o governo que dirige mais essa política OU esse
Conselho. E a parceria Esiado e sociedade, com rigorosa transparência. Isso é
novo, pode parecer utópico, mas não) vejo razão para nao) experimentar, porque
essa utopia já se faz em Minas Gerais na área do meio) ambiente, com tltÍSSinio)
grau de eticácia.

Segunda parte da nossa proposta Concreta: é preciso conhecer, sem
preconceitos, o) que é ci l'iX)jet() jaíba revisitado. A fase 1 está terniinanclo, e vem
a fase 11. Ousaria dizer que o Projeto jailia revisitado, em sua fase mais recente,
começa a adquirir características concretas, flào mais de colonização, mas de
reforma agrária, sob a condução técnica muito competente da Ruralminas. que.
às vezes, de modo injusto, é criticada, porque se contunde com uni gestor de
pouca ou nenhuma responsabilidade, C( niio era no passado mais renloto.

Está no nosso Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado,
elaborado neste governo e votado nesta Assembléia, em junho do ano) passado,
o projeto estruturante de agricultura irrigada. Lá estico destacados quatro
projetos, mas vou me reportar aos dois mais importantes: o Projeto jaíba
revisitad( e o Projeto Jeo 1uitinhonha-l'aido. Se havia dúvida, o investimento ri<)

Jequitinh( >nha-Pardo, para fazer circuitos irrigados visando à fruticultura e a
)utras atividades em Machado Mineiro, Almenara. Araç uaí e Salinas - isso nada

tem de colo nizacao -. será desenvolvido em proveito do homem dojequitinhonha,
que lá esta e passa nove meses por ano cortando cana no Sul de Minas, em São
Paulo ou Mato Grosso: ou catando laranja em São Paulo; ou fazendo apanha de
café; e que agora, com a mecanização do corte da cana, voltará em massa para
permanecer no Vale do Jequitinhonha, numa perspectiva de desemprego.
Diante disso, a única alternativa seria um projeto global e estruturante do
desenvolvimento do je(luitinhonhla, capaz de fixar o homem na região em
co nclições de dignidade humana.

Esse projeto jequitinhonha Pardo merece ser conhecido e deve ser
objeto de unia discussão própria. como está previsto em um grupo de trabalho.
Já temos todos OS recursos, com contratação internacional e a contrapartida do
Estado de Minas Gerais, rigorosamente garantidos para cumprir todo o calend:í-
rio. Se fsse há um mês não diria isso. Agora temos, com toda a certeza - o
próprio cir. Mário Vilela participou conosco de unia reunião coo wdenada pelo
vice-governador, na qual isso ficou patente e irreversível. Esses são projetos
concretos de reforma agrária que estão no PMDI e (ltiC devem ser conhecidos
e focalizados como) tai-,

liii terceirci ingrediente disso que estilfl'I( )S chamando) de esboço de
uma política pública de reto )rnla agrária ('olTiO proposta do governo cio Estado
para a discussão: temos em Minas Gerais cerca de 25() mil hectares de terras no
Vale cio jequitinhonha e no Vale elo Rio Pardo. São) terras de chapada, que, em
geral, estão) numa cota de iÓ() a 19() mn acima da linha d'água. Isso torna quase
inviáveis a não ser que se fizesse a um custo) altíssimo, daí a inviabilidade -
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projetos de irrigação por bombeamento, numa cota, repito, que chega a quase
200 m de altura. São terras planas, mas de alta porosidade e não indicadas,
segundo os especialistas, para atividades agrícolas mais nobres. Seriam boas para
uma pecuária extensiva, mas se mostraram, dos anos 70 para cá, perfeitamente
aproveitáveis para fins de reflorestamento. Não estou discutindo se a adoção do
reflorestamento naquele período foi a idéia mais interessante, mais generosa e
mais eficaz.

O fato que fica é: foram feitos pelo Estado, através da Ruralminas,
contratos de arrendamento com duração de 20 anos com uma cláusula, segundo
a qual, cessado o período contratado, as terras voltam ao Estado, seu proprie-
tário, Cofll todas as benfeitorias, sefli (Iual(luer indenização. Muitas empresas -
são 23, em geral siderúrgicas que usam oca rvao vegetal como fonte primária de
energia - demandavam um novo contrato de arrendamento ou, até mesmo, o
leilão dessas terras. Um trabalho feito pelo 1FF, através de seu diretor-geral, Célio
Vale, e da equipe técnica da Ruralminas, que na verdade são, não do ponto de
vista da divulgação pública, intelectualmente OS verdadeiros responsáveis por
essa idéia que vou expor.

A responsabilidade política é nossa. já estou autorizado pelo
governador Eduardo Azeredo a dizer que o governo encampou a idéia,
definitivamente. Então, em vez de renovarmos os arrendamentos com essas
empresas, ou de colocarmos as terras em leilão, levamos em conta que quem
prepara a terra, faz a muda e planta o eucalipto, corta, produz a madeira ou o
carvão s() os trabalhadores que lá estão.

Fizemos um levantamento económico e verificamos que a renda
familiar das 2.00 famílias que estão trabalhando nesse perímetro de 25() mil
hectares é de 1,3 salário mínimo, além de trabalharem em condições degradantes
e além de as crianças terem de trabalhar, evadindo-se das escolas - o que é crime
- para complementar a renda familiar.

Se a Sadia e a Perdigão, como grandes empresas, não são propri-
etárias de terras, mas trabalham em parceria com pequenos produtores de
porcos, frangos, perus, etc., por que não podemos fazer uma coisa semelhante?
hoje, no contexto da globalização, com a idolatria da chamada economia de
mercado, no cie mais se fala é em terceirização, parceria, desconcentração e
descentralização. Então, vamos cumprir esse tipo de recomendação, só que,
desta feita, em benefício do trabalhador, que é quem já faz tudo. Em vez de as
empresas terem custo de vigilância, de manutenção, etc., dessas terras, elas
seriam transformadas em objeto de reforma agrária florestal. Pelos cálculos dos
especialistas, teríamos, para cada conjunto de 50 famílias, organizadas em
cooperativa, a fim de viabilizar o Procera e ter as vantagens agregadas de uma
cooperativa, 5 mil hectares. Isso, aproveitado racionalmente, conforme orienta-
ções técnicas e treinamento, daria uma renda de, no mínimo. 6 salários Ífl1niiflOS,
caso a fl )rcsta T1L() Seja muito boa: c	s:Llan( )s mínimos. caso cl:i S(Ja I)Ut.
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Não é O carvão O que as empresas querem? Não é a madeira? Pois
elas os terão, só que, em vez de terem trabalhadores assalariados. e mal
assalariados, custos trabalhistas, vigilância e manutenção, haverá urna coopera-
tiva. na forma de arrendamento. Todas essas responsabilidades são transferidas
para as cooperativas de trabalhadores, e eles passam a fazer a autogestão de seu
próprio negócio, na forma de urna reforma agrária florestal.

Qual seria a surpresa i'' nós? Haveria unia rea ão em cadeia por
parte das empresas? Não. A Mannesmann já aceitou a idéia e está colocando 'áreas
à disposição para esse fim, fora do perímetro do jequitinhonha, mas não estou
:iutorizado a dizer onde. A Belgo-Mineira foi a pioneira e a mais disponível. A
Associação Brasileira de Carvão Vegetal (Abracave) já se reuniu conosco,
inclusive com o Célio Vale, e está disposta a liderar seus associados. O Sindfer

Sindicato das Empresas de Ferro-Gusa do Estado de Minas Gerais - também
aceitou a idéia.

Então, pelo lado empresarial, não temos nenhuma dúvida de que,
nhl.lito mais rápido que imaginávamos, as parcerias estao-se formando. Ternos
uni;I rCtIfli() marcada conia Fctaemg, já que se trata de uma área de atuação dos
sin(lical()s dos trabalhadores rurais, todos filiados à Fetacmg, para discutirmos
o assunto, nesse escopo de idéias preliminares. Não estamos diante de um
projeto definitivo. Certamente receberemos contribuições valiosas da Fetaerng.
já é urna decisão do governo - a não ser que os trabalhadores não queiram -
fazer a reforma agrária florestal. Não há reação ideológica do ernpresariado
contra isso. Ninguém está qualificando negativamente essa idéia. E essa é urna
política de redistribuição de renda real, já que a família deixa de ganhar uma
miséria para ganhar um salário pelo menos decente, que irá de 1,3 a 8,5 salários
11iIIiIlfl( )M. Terá ainda o sentimento de autonomia no seu negocio.

Pode-se também fizer tinia diversificação. A hidrelétrica de Ir-a-Pé,
n( > município ) de Grão-Mogol, já tem recurso japonês e contrapartida da iniciativa
privada garantida. Em cinco anos, essa hidrelétrica acumulará mais água do que
a represa de Três Marias e viabilizará, com energia, investimentos e empreen-
dimentos empresariais no Vale do Jequitinhonha. Já existe uni garantido pela
Vale do Rio I)oce, da ordem de liS 182 milhões, em beneticiamnento de madeira
para exportação. Vamos introduzir a indústria moveleira. Finalizando, estamos
nos antecipando para evitar o erro da primeira versão do Jaíb:i, quando não se
preparou o homem do Norte de Minas para que fosse o protagonista-beneficiário
das oportunidades geradas pelo projeto. O resultado foi a apropriação dessas
oportunidades, por brasileiros de todos os recantos, porém não pelos do Norte
de Minas, que ficaram excluídos da sua própria terra.

Estamos aprendendo com OS erros do passado. Junto com o Unicef,
estamos preparando uma cartilha para ser utilizada Cmii todas as escolas públicas
do vale do Jequitinhonha. através de treinamento de professores. ('0111 informa-
çõcs sobre o que é o PMI)l. o que é o Projeto Jaíba, o que é o Projeto
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Jequitinhonha-Pardo, o que é o Minas por Minas, o que é a redistribuiçào da
renda das cidades mais ricas para as cidades mais pobres. Isso dá uma média de
R$ 60 mil/mês para cada município. Essa cartilha ainda explica o que é a reforma
agrária florestal. Isso será feito com a ajuda da Igreja e do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais.

Já temos um calendário de reuniões com todas as associações
microrregionais do Vale do Jequitinhonha depois de 3 de outubro. Isso vai ser
feito com os prefeitos atuais e com os novos, para que entrem como parceiros.
A escola já começa a ser preparada. Os pais começam a ser informados. Estamos
trabalhando nesse sentido com a Faemg e queremos também a parceria da
Fetaemg. O ministro da Educação já me garantiu os recursos para material
didático e outras formas de aporte para contratação de professores. Esse será o
mais ambicioso programa descentralizado de erradicação do analfabetismo
rural, em benefício de jovens acima de 15 anos, nas regiões do Mucuri, Vale do
Jequitinhonha e Norte mineiro. Vai ser uma preparação cultural, de informação,
de sensibilização, estimulando a organização, para que as pessoas sejam
protagonistas do processo de reforma agrária.

O último item e quarta parte do escopo geral de uma linha de
política de reforma agrária é a sensibilização e a incorporação dos municípios
ao processo da reforma agrária. A experiência tem-me mostrado que, se o
prefeito se envolve na busca de soluções para o problema fundiário, as coisas
avançam resolutarnente. Posso citar Arinos e Perdizes. Porque não trabalhar com
os prefeitos e as câmaras municipais nesta direção?

Essas são as quatro linhas gerais que estamos sugerindo para a
formação de uma política agrícola, chamando a atenção para o fato de que pouco
adiantará termos uma inflação (te terras se não tivermos um aporte viável de
recursos, além da preparação dos projetos de assentamento, implementando-os.
Por isso, é importante que, passada a fase de conhecimento de campo, de
construção do diálogo, mapeamento da situação e resolução das apropriações,
seja concretizada uma fase operacional, gerencial, para fazer projetos de
assentamento, buscar e alocar recursos, acompanhar e monitorar projetos (te
assentamento e começar a negociar e compactuar metas futuras de realização da
reforma agrária. Necessariamente serão convidados a Fetaemg, o MI.T e o MST
para a mesa permanente de negociações. Portanto, abre-se um patamar novo.
As estratégias a serem adotadas pelos movimentos é problema deles, mas a lógica
• o bom senso recomendam que todos se assentem para negociar prioridades
• viabilidade dos assentamentos. Em linhas gerais, essa é a proposta do governo
de Minas Gerais para o debate.
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GARANTIR A VIDA E A CIDADANIA

Maria AtUônia Costa Nogueira

Diretora de Política Agrária da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais (Fetaerng)

Gostaria de começar dizendo que, ao se falarem reforma agrária no
Brasil, é possível e é preciso combinar a paixão com a razão. Podemos fazer isso
através de razões práticas, para garantir a vida e a cidadania a homens e mulheres
trabalhadores rurais.

O tema de hoje é política estadual de reforma agrária, mas não dá
para falar de reforma agrária apenas no iiiibito do Estado, porque, para mim, essa
C uma questão nacional. Nesse sentido, é importante recolocar alguns dados
sobre a realidade brasileira. 'lemos de ter conhecimento da realidade dos
trabalhadores rurais no Brasil para poder comparar a questão da reforma agrária
e a sua viabilidade cm relação aos outros trabalhadores. Não apenas em relação
à sociedade como um todo.

No Brasil, temos 166 milhões de hectares de terras ociosas,
enquanto 32 milhões de pessoas esifio excluídas de todos os seus direitos.
Existem também 25 mil casos de trabalho escravo no campo, 3 milhões de
crianças e adolescentes trabalhadores rurais que estão sendo explorados pela
agricultura patronal, não possuem direitos e estão fora da escola. Por outro lado,
temos a agricultura familiar, que é responsável por 80% dos postos de emprego
no campo, além de ser responsável pela produção dos alimentos da cesta básica,
como carne de porco e de frango, leite, ovos, batata, trigo, cacau, banana, milho,
tomate, feijão, algodão, mandioca, laranja, etc.

Em Minas Gerais, existem aproximadamente 600 mil famílias de
sem-terra. É um contigente muito grande de trabalhadores que são candidatos
a beneficiários da reforma agrária. Existem 40 áreas de conflitos de terra em todo
o Brasil. Em Minas, sao quase 20 acampamentos de sem-terras e 37 projetos de
assentamento. É importante destacar que apenas seis deles têm energia elétrica,
questão essencial para o desenvolvimento do projeto.

E preciso que as desapropriações de terra e todos os processos de
vistoria continuem sendo do governo federal. É importante, também, que a
liberação de recursos seja do governo federal. É preciso, inclusive, que haja a
reestruturaça( do 	. com recursos financeir( s e hciiii:in )5 para a agilizacão
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dos processos. É uma medida de ciemocratizacã() da terra. O tempo que o incra
()U que o governo tem levado para fazer uni asefltan1eflto, desde a vistoria até
a implementação, é, em média, de quatro anos. Isso é baseado na nossa
experiência do dia-a-dia.

1:: preciso que o Estado continue a tazerdesapropriacões. Inclusive.
ele tem de ter a responsabilidade de g:irafltir os recursos para a implenicntaçao
dos projetos. Defendemos a continuidade nas desapropriações e também a ação
discriminatoria das terras devolutas, com a arrecadação das terras públicas, que
é urna outra fonte para a refon'na agrária. Deve haver urna ação do Estado nesse
sentido.

Os projetos de assentamento, ao serem implantados. precisam ser
discutidos iO ff1 os trabalhado )res e com suas representações. () Estado tem um
papel no combate 3 violência, porque, infelizmente, ela tem sido muito grande-
ti ( > campo. Temos de dizer mais uma vez que os trabalhadores rurais não são
bandidos e que na> podem ser tratados com VIO )lencl:l.

Tenho a convicçao de que rek)rma agrária e viável e gera emprego.
lima pesquisa da FA( ) veio confirmar essa minha convicção quando comprovou

em Minas Gerais, a renda mensal de uma família assentada e de 3,' salários
mínimos. A refbi-ma agrária é uma das medidas mais eficazes para gerar emprego.
sobretudo se compararmos com o custo médio de um emprego urbano. (IUC vai
de R$ 45 mil a R$ 100 mil. Segundo a pesquisa da FAO, um emprego no campo
fica em torno de R$ ó mil. A mesma pesquisa mostrou que assentar uma família
no 1 frasil custa em média 11$ 16 mil.

Quero c locar outros dados também irnpo rtantes. que servem para
comparar com a vida dos trabalhadores que estão desempregados e excluídos
de tudo, que são 32 milhões de brasileiros. Nos locais onde houve a refrma
agrária e assentamentos, diminuíram  analfabetismo e a mortalidade infantil,
e o consumo de bens materiais aumentou. Isso foi comprovado também pela
FAO. 1-lá geração de recursos, e, sem dúvida nenhuma, resolve-se o assentarflen-
to de urna Família de urna vez, a custos mais baixos.

Além disso, também Ficou comprovado pela pesquisa, que os
assentamentos produzem alimentos básicos - ÔS% da produção tios assentamen-
tos é para o mercado, e apenas 35 11/o ficam para o consumo interno.

E clan que teríamos muito mais a dizer com relação à reforma
agrária, mas não qilelo extra polar o mcii tempo. Para co )ncluir, quero dizer que
e preciso que toda a sociedade continue vendo a reforma agrária como uma
questão social, poluica e econômica muito importante para o desenvolvimento
J(> País e de nosso Estado. Quero terminar dizendo que, para mim, a refrma
agrária é unia medida eficaz. '[amo o governo federal como o governo do i Estado
precisam adota-la para o combate à fome, à niiseri:o e ao desemprego. Nio tenho
nenhuma dúvida de que essa é a única forma de garantira cidadania dos homens
e d:is mulheres que vivem no campo.
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QUESTÃO AGRÁRIA NÃO É CASO DE POLÍCIA

Armando Vieira Miranda

Membro da Coordenação Estadual do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST)

Gostaria de iniciar minhas palavras falando de urna coisa que acho
que até agora, no segundo dia de seminário, está sendo desmerecida. Penso que
essa luta, que há mais de dez anos o trabalhador rural está desempenhando no
campo, em prol da conquista da reforma agrária, está sendo avaliada apenas pelo
ângulo econômico. Acho que estamos nos esquecendo de falar aqui sobre os
valores que se conquistam com a participação dos trabalhadores nesse processo
e o quanto eles conseguem evoluir e participar da sociedade, com maior clareza,
no que diz respeito aos direitos que têm como cidadãos brasileiros. Posso dar
um exemplo, que é meu próprio caso. O companheiro que me conheceu há
muito tempo, em Poté, e que na ocasião não conhecia nem a cidadezinha onde
eu morava, hoje pode estar me vendo nessa bela oportunidade de estar aqui com
os senhores, debatendo um assunto tão importante como esse.

Mas existem outros questionamentos que eu não poderia deixar de
fazer. Na verdade, está sendo muito questionado aqui o fato de que existe uma
preocupação fundamental com a distribuição de terra, mas não com o assenta-
mento ideal. Temos que ter a preocupação com o excesso de morosidade dos
processos de desapropriação e de assentamento neste Estado e em todo o País.
Trouxe para os senhores dois exemplos claros, bem próximos de nós.

A fazenda Califórnia, localizada no município de Tumiritinga, no
Vale do Rio Doce, onde resido, ficou desapropriada por cinco anos para fins de
reforma agrária, mas nada foi feito. Passados cinco anos, essa área foi por nós
ocupada e, após três anos de ocupação, ainda não temos um assentamento
definitivo. Ainda estamos em processo de legalização desse assentamento. Os
senhores já imaginaram se dependermos de oito anos para assentar 100 famílias?
Assim, não sei se teremos a reforma agrária.

O outro exemplo é o da fazenda Ministério, em Valadares - uma
terra pela qual muitos trabalhadores estão dando suas vidas, desde 1994.
Tivemos dois anos de demora, com luta concreta, ocupação, preocupação,
despejo, para somente agora sermos assentados. Na verdade, pré-assentados,
POF(1UC estamos em uma situação precária, já que o assentamento ainda não está
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consolidado. Essa é mais uma denionstração (fé (UC realmente tem que haver
luta para que sejam feitas ck'sapropriações e assentamentos concretos.

( )Utra questin que eu g staria de ressaltar esti ligada :i que o dr
jOl( ) Batista (105 Mares (uia frisou: o excesso) de disponibilidade de terras para
fins de reforma agrária. Não tenho o direito de discordar ou de dizer que nl()
é verdade, Irias, ao IfleSIfl() tempo, tenho algumas dúvidas. Existem alguns-
exemplos contrírios na historia que O )nhecem(

No Vale do Jequitinhonha. tivemos a disposição urna área para
assentament() de famílias que se encontravam, na época, acampadas em Teófilo
Otoni. E Li estao, hoje, cerca de 44 famílias assentadas nos projetos Santa Rosa
e (:óITego) das l' sses, numa área que. com certeza, hoje, consideramos inviívei,
devido à siluaç:io da temi em si e as condições em que foi realizado o
assentaniento.

Tivemos a oferta da fazenda Guadalajara, em Nacip Ravdan. Sobre
ess:i fazenda, também ternos a avaliação de que seria preferível ficar sem ser
assentado do que ter um;i área como aquela. Tenho dúvidas, realmente, se o
latifundiário seria capaz de colocar i disposição terras férteis próximas ao
mercado. Estas seriam as arcas hoje mais viáveis para fins de reforma agrária, de
uma forma fraterna. Tenho dúvidas.

Também gostaria de ressaltar, ainda como questionarnento, que em
todo esse processo que está sendo deslanchado, em nível estadual, é importante
que se tenha presente a necessidade cio respeito ii organização dos trabalhadores
no l( )cai e no nível de desenvolvimento tias famílias. Não adianta chegar e achar
que é possível estruturar cooperativas, fazer grandes planos de produçã(), se nào
forem consideradas a realidade e a organização dos trabalhadores no local.

Em Minas, em todos esses anos de lutas, assentamos menos de 3 mil
famílias. Tenios um contingente de mais de 600 mil famílias de trabalhadores
sem-terra neste Estado. Então, é urna distância muito grande. Se formos mais urna
vez, demorar cerca de dez anos para assentar menos de 3 iiiil famílias, quando
será feita a reforma agrária?

Tenho certeza de que é anseio de todo e qualquer trabalhador, que
iiir um dia ser assentado, prioritarialnente, ali naquela terra, produzir alimentos

para o seu filha), para a sua família, enfim, para toda a sociedade. 1 )C uma certa
forma é até contestável ficarmos alimentando a idéia de que os trabalhadores
produzam eucalipto, produzam seja lá qualquer outro tipo de coisa. Precisa, sim,
ser encarada a necessidade de uma verdadeira reforma agrária. Que se coloquem
à disposição dos trabalhadores terras férteis, terras próximas ao mercado, para
que eles consigam produzir e comercializar. Que realmente possam transformar
sua vida, transiorniando-se em cidadãos de bem. F. por isso que temos de lutar.
Acho (lIC é esta a reforma agrária com que to dos sonhamos.

O cir. João Batista também mencionou a questão do MST versu.ç a
produção. Se não estou equivocado, deu-me a impressão de que o MST não se
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preocupa com a produção. Infelizmente, por vários motivos que não adianta aqui
citar, em Minas talvez não tenhamos exemplo, mas, em nível nacional, os nossos
assentamentos têm demonstrado essa preocupação e têm tido o maior sucesso
quanto à produção. Com certeza, vários desafios ainda serão colocados, e nós, com
nossa garra e disposição, iremos superá-los e fazer com que nossos assentamentos,
apesar dos poucos recursos, sejam exemplo para toda a sociedade.

Para não ficar só na crítica e no questionamento, gostaria de
apresentar cinco sugestões, para que este seminário pudesse acatá-las e,
principalmente, OS poderes Legislativo e Executivo do Estado de Minas Gerais
pudessem levá-las a sério para que, na medida do possível, sejam implementadas
em prol de uma verdadeira reforma agrária.

É inadmissível continuar tratando a questão agrária como caso de
polícia. A primeira providência que o governador Eduardo Azeredo precisa
tomar, se ele quer realmente levar com seriedade o processo da reforma agrária,
é acabar de vez com a intervenção policial nos conflitos de terra. E impossível
continuar falando em fazer reforma agrária se qualquer mobilização dos
trabalhadores é reprimida como (as() de polícia. O último exemplo é aquela
caminhada bonita que fizemos no mês de maio. Percorremos 333 km sem
nenhum problema e, exatamente em nossa capital, quando estávamos entrando
com toda a alegria, fomos reprimidos pela Polícia Militar. Acredito que essa
atitude não faz retroagir o processo de reforma agrária.

Outra questão é o processo de agilização da discriminação das
terras públicas do Estado. Sabemos que Minas Gerais dispõe de cerca de 11
milhões de hectares de terras públicas. Enquanto não soubermos na mão de
quem estão essas terras e para quem o governador vai destiná-las, não podemos
falar em reforma agrária. Quanto à questão dos investimentos em recursos, não
deve-ríamos nem discutir quem vai coordenar o processo de refrnia agrária no
Estado. O importante é saber que já existe uma política nacional traçada, e o que
temos a fazer é entrar nesse jogo. O Estado precisa ser solidário com o governo
federal e dar a sua contribuição, independentemente de ser ele quem dirige ou
não o processo. A questão que estamos colocando é se o Estado vai dispor de
verbas para os investimentos de assentamento, tanto na área de infra-estrutura
quanto nas questões sociais. Essa é uma providência importante que o Estado
precisa tomar.

Outro problema é a assistência técnica. A Emater, por mais que
queira, não tem condições de contribuir com o avanço dos assentamentos. É
necessário que o governo do Estado invista mais, a fim de que a Emater possa
contar com recursos humanos e econômicos para acompanhar de fato a
produção dos assentamentos e para que possamos ter um melhor acompanha-
mento técnico.

Temos ainda uma reivindicação que já entregamos ao governador
do Estado, pouco depois de sua posse: a construção de escolas técnicas
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regionais, para que OS flOSSOS jovens possam estudar. Assim, no futuro, talvez nfto
precisemos de técnicos de fora para acompanhar os assentamentos. Nossos
jovens seriam, com certeza, os técnicos de amanhá, fazendo com que noSSOS
assentamentos produzam cada vez mais.

Para finalizar, gostaria de falar sobre um problema que muito ) me
preocupa: a luta pela reforma agrária em Minas já tomou tal dimensão ) que é
bobagem ficar querendo tapar o sol Com a peneira, achando que é possível
conciliaras coisas, colocando tudo no fllCSfll() saco. Sabemos que jamais lato C
gato, lebre e coelho, podem ficar no mesmo saco. Gostaria de poder acreditar
num consenso, mas tenho duvida. Sei que, se não houver determinação das
autoridades e garra de nossa parte, o processo de reforma agrária n'ao avançará
de forma alguma. Isso já foi demonstrado eri outros países. () debatedor anterior
deixou claro que noJapá() foi possível fazer uma verdadeira refomia agrária, mas
lá já não existia a chamada bancada ruralista e riio havia por parte da sociedade
uma reação ta() contrária, como há em nosso pais. Por i5so, tenho a certeza de
que a reforma agrária irá se concretizar pela vontade de luta dos trabalhadores,
pelo env( )lviment() da sociedade, de um modo geral. e dos políticos que
concordam com ela.
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RETRATO ANIMADOR

Meichior Augusto de Meio

Superintendente do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra) cm Manas Gerais

Há muito tempo a sociedade mineira, entidades e órgãos envolvi-
dos com a questão agrária em nosso Estado clamam por uma oportunidade como
esta para debater as diversas questões que envolvem a reforma agrária em Minas
Gerais. O real interesse demonstrado, pela significativa presença nas plenárias
e nos grupos de trabalho, autoriza-nos a antever que um tempo novo, com mais
e melhores resultados, haverá de se inaugurar a partir de agora.

Na condição de superintendente regional do Incra/MG, posso
demonstrar-lhes como está sendo conduzido nosso trabalho. Apesar do curto
período em que estamos à frente do órgão, que é responsável pelas ações
concretas de reforma agrária no Estado, podemos apresentar a todos um retrato
animador da situação vigente.

Só a partir do conhecimento dessa realidade é que poderemos
formular propostas que sirvam ao objetivo de realizar uma reforma agrária com
resultados ainda mais significativos, próximos da real necessidade demonstrada
pelos interesses do movimento social, que legitimamente pressiona cobrando
soluções para as injustiças que, ao longo do tempo, vêm sendo perpetradas
contra a maioria do povo trabalhador.

A reforma agrária é o mais poderoso instrumento do qual podem
se servir os governos constituídos para resgatar a cidadania de milhões de
indivíduos. Portanto, por maiores que sejam os esforços envidados com esse
objetivo, sempre nos ficará a sensação de que mais poderia ter sido feito. Faz-
se necessário salientar, no entanto, que o Incra/MG tem, nos últimos meses,
encarado de frente a questão.

Embora a imprensa e alguns ditos entendidos divulguem que o
órgão é inoperante e POUCO se faz, isso não é verdade. Sem estardalhaços e com
a tenacidade típica dos obstinados, nosso corpo funcional tem-se desdobrado
diuturnamente para cumprir o papel que a sociedade exige. Se mais não temos
feito, que não se debite a conta a uma falta de compromisso com a causa, mas
a uma legislação agrária anacrônica, que possibilita ao proprietário de grandes
áreas improdutivas toda sorte de procedimentos para impedir a desapropriação.
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Ressalte-se, também, que os recurso-, financeiros e humanos não se compatibilizam
com as reais necessidades. especialmente no que diz respeito à assistência aos
projetos de assentamento já criados.

Nesse grande esforço, que busca conipatibilizaras realizações k)
órgãocom as metas estabelecidas pelo governo federal, muito teni-n s ajudado
o novo espírito reinante nas nossas relações com os trabalhadores sem-terra e
suas entidades representativas, bem como corri os proprietários das terras alvo
de estudos e de procedimentos para desapropriação.

Franqueamos nossas dependências a todos  OS que apresentarem
soluções honestas e racionais para as diversas pendências que surgem no
decorrer cio processo (lesa propriitorio. Nosso gabinete é facilmente acessado
pelo mais humilde trabalhador à mais eminente figura da República. Todos S()

ouvidos e levados em consideracà), desde que o que tenham a solicitar ou
sugerir esteja revestido pela legalidade e moralidade pública. Nossos servidores,
também imbuídos (lesse pensamento, desdobram-se para atender da melhor
maneira possível a quem rios procura, pois somos conscientes da grande
responsabilidade (lhe envolve o funcionalismo público.

Torna-se possível trazer para conhecimento de Vossas Senhorias.
resumidamente, em sintonia com o exíguo prazo dc que dispomos para esta
apresentaçà(), os resultados mais expressivos alcançados pelo lncra/MG, levan-
do-se em consideração apenas o ano em curso.

Cumpro: salientar (lu(, ao assuminrios a Superintendência do Incra no
Estado, não se havia formado qualquer estoque de terras que possibilitasse o
cumprimento da meta estipulada pelo governo federal para o ano de 1996. Com
o já mencionado esforço do nosso corpo de funcionários, podemos garantir que o
volume da área vistoriada neste ano, cujos pr()cessos'administrativos já se
encontram devidamente instruídos, dá-nos a expectativa de até excedermos a meta,
dependendo, é óbvio, das iniissõcs de posse que o judiciário vier a conceder.

Com relaçào às ações voltadas para obtenção de estoque de terras
para assentamento, foram vistoriados 40 imóveis rurais, totalizando 123 mil ha.
Desses, 95 mil foram definidos como grande propriedade improdutiva, passíveis
de serem desapropriados. possibilitando o atendiniento de 1.600 famílias. Já
Iram editados 1( decretos declarando áreas como de interesse social para a
reforma agrária em Minas Gerais neste ano, soma expressiva, levando-se em
conta os anos anteriores.

Salientamos também o efetivo interesse desta Superintendência em
estabelecer permanente assistência aos 37 projetos já criados em nosso Estado.
Através do diálogo direto com as lideranças dos parceleiros, conseguimos
priorizar algumas medidas concretas, e, apesar dos insuficientes recursos,
c< nseguiu-se a melhoria da qualidade de vida de um grande numero de
beneficiários da reforma agrária no Nstado, fator preponderante para sua fixaçáo
á terra.
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Utilizando recursos oriundos do Programa Especial de Crédito para
a Reforma Agrária (Procera), Com o imprescindível apoio da Emater/MG,
responsável pela elaboração dos projetos técnicos, foram aplicados R$ 3,2
milhões em 16 projetos de assentamento, o que beneficiou 996 parceleiros e
possibilitou que cada uma dessas famílias investisse, em média, R$ 3,3 mil no seu
sistema de produção.

Preponderante fator de sucesso ou insucesso de um projeto de
reforma agrária é o investimento que se faz em termos de infra-estrutura. É
necessário investir de forma correta e atender às reais necessidades dos
assentados. E ouvi-los, pois são eles que vivem, dia a dia, as dificuldades e têm
competência para determinar o que é essencial para eles.

Interagindo com OS assentados, o lncraJMG conseguiu, no ano em
curso, construir dez escolas e recuperar três; beneficiou seis projetos de assentamen-
to, perfazendo um investimento total de R$ 150 mil para o atendimento a 394
famílias. Consciente de que a água potável é insumo imprescindível para a fixação
dos beneficiários flOS projetos, o órgão celebrou convênios com a Copasa, o que
possibilitou a perfuração de sete poços artesianos e a construção das redes de
distribuição. Foram, ainda, implementadas melhorias em três sistemas de abaste-
cimento. Essas ações beneficiaram dez projetos de assentamento, com 540 famílias.
Tais obras representaram um investimento da ordem de R$ 450 mil.

É sabido por todos (RIC a energia elétrica constitui, hoje, um
importante instrumento) para se alavancar a produção no campo. Com  a
eletrificação, o agricultor e o pecuarista têm maior chance de se firmarem como
unidades de produção economicamente independentes e socialmente evoluí-
das. Não descuidando dessa realidade, o Incra/MG eletrificou, nos últimos
meses, mais cinco projetos, beneficiando 446 famílias, num investimento total de
R$ 1,26 milhão.

No mesmo esforço para dotar os parceleiros de instrumentos que
possibilitem sua evolução socioeconômica, foram construídas fábricas de farinha
em dois projetos, o que beneficiou 92 famílias e representou um investimento
de R$ 27 mil. Foram criados dois projetos de assentamento; mais seis estão com
OS trabalhos técnicos em fase final para criação. Somando-se às famílias
assentadas em projetos antigos, assentamos, no Estado, 225 famílias este ano.
Foram concedidos créditos de alimentação e fomento a 332 famílias, num
investimento total de R$ 462 mil. As famílias assentadas foram previamente
cadastradas e selecionadas. Foram identificadas 1.176 famílias ocupantes de
áreas de conflito, os denominados acampados. A esses, o Incra/MG vem
repassando, mensalmente, cestas de alimentos obtidos junto à Conab. Essa
distribuição exige o deslocamento de nossos técnicos para 17 acampamentos,
em variadas e longínquas regiões do Estado.

Passamos a desenvolver maior fiscalização e controle sobre os
projetos de assentamento e a buscar maior interação com as famílias, com o
objetivo de inibir a comercialização dos lotes e resolver os problemas no
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nascedouro. Esse procedimento lez reduzir drasticamente a comercialização de
lotes, ocorrida no passado, e diminuir as situações de tensão entre parceleiros.

Destacam-se, ainda, o trabalho em conjunto com o 1FF para
preservacào aIïll)iefltal, com a demarcaçào e averbação de áreas de preservação
permanente e de reserva legal nos projetos de assentamento; participaçã() em
reuniões com o governo do Estado para estudar projeto de descentralização das
ações de reforma agrária; inicio da implantação) do Sistema de Informações de
Projetos de Reforma Agrária (Sipra); participação da Secretaria do Trabalho no
Programa de (apacitacão de Assentados, utilizando-se recursos do Fundo de
Apoio !o) Trabalhador (FAT); efetivação do convênio Contacpa. entre UNU e
Incrai MG, para treinamento de assentados na área mineira da Sudene: efetivação
de convênio entre lncra/MG e Sudenor, objetivando o financiamento de bens e
infra-estrutura para os projetos de assentamento atendidos pelo PAI'.

Concluindo. temos a certeza de que. através d() governo federal,
com a participação cl<) governo cio Estado e as parcerias com as universidades
e prefeituras municipais, implementaremos todos os programas necessários, tais
com(> irrigação. eletrificação, saneamento básico, escolarização e acesso aos
mercados consunhid( )res. Entendemos, assim, que é necessário abraçarmos
juntos essas questões. A reforma agrária é um compromisso de todos.
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REFORMA EXJGE ESFORÇO INTEGRADO

Múrio Ramos Vilela

Consultor do Centro Nacional de Pesquisa de Milho
e Sorgo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

Limitarei minhas considerações a dois aspectos: a inevitabilidade do
esforço integrado dos três níveis governamentais e de suas articulações com OS
segmentos diretamente afetados por essa política, para que se possa almejar um
nível aceitável dc êxito; e no conjunto de instrumentos de que se tem que lançar
mão, no desenho e na implementação) de uma política de reforma agrária, a
educação básica d ferramenta estratégica. O direito à escolarização e à
profissionalização, independentemente da faixa etária, é essencial ao seu
sucesso, qualquer que seja o seu significado.

Decorridos já quase oito anos desde a promulgação da Constituição
Federal de 1988, muitos se surpreendem com SeUS efeitos redistributivos, no
tocante à capacidade de implementação de políticas públicas, por via de
repartição diferenciada do produto da arrecadação de impostos, entre as três
esferas governamentais. É curioso que, decorrido tanto tempo, venha o atual
embate eleitoral municipal constituir fato revelador, a um só tempo, dessa nova
realidade tributária, no plano geral, e da visão restrita, ainda imperante, da
política de reforma agrária, aparentemente ainda compreendida como circuns-
crita às ações de arrecadação e redistribuição de terras, que, como tais,
aparentemente, só aparentemente, prescindem de maior esforço de integração
e articulação, acima referidos.

Esta busca de convergência, entre atores tão diversificados, passa
necessariamente por um esforço de entendimento comum, quanto ao significado
do papel de qualquer propriedade privada, inclusive da propriedade rural.
Qualquer empreendimento humano, para bem cumprir sua missão e sua função
social, deve cuidar de, em utilizando recursos, obtidos do ambiente externo a ele
e envolvendo pessoas, no esforço transformador, ofiça de modo a engendrar
produtos ou serviços e retribuição ao trabalho, os quais, entregues àquele mesmo
ambiente externo, sejam por esse considerados, respectivamente, adequados e
justos. Na medida em que tal não se der, o empreendimento, independentemente
do locus onde se desenvolva, nàc) estará cumprindo sua função social.

No caso da reforma agrária, na medida em que razões objetivas
determinam e legitimam a redistribuição de "ativos-terra', há que se assegurar
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que em novas mãos eles possam bem cumprir sua missão, a qual continua a ser
ditada também observando 05 intereSseS do ainl)ieflte externo cili relação a seus
flOVO5 detentores. IMO dessa forma, parece mais fácil compreender os esforços
de governos para que sejam removidos ou atenuados os óbices externos aos
empreendimentos, para que eles possam bem cumprir o seu papel, assim corno
as resistências individuais, quando tais ações não ocorrem ou na() produiíeni OS

resultados colimados.
Em tempos de maior exposição à competição externa, é legítimo

esperar que se intensifiquem os esforços para assegurar competitividade às
unidades de produção e sobrevivência aos empreendedores, o que, rio caso do
poder público, se faz na direão de aumentar as exterioridades benfazejas e
restringir as constrangedoras.

No âmbito do setor governamental, a Constituição Federal de 1988
consagrou a descentralização das ações como eixo de atuação, dotando os níveis
mais próximos dos destinatários e beneficiâri is das políticas públicas de mais
recursos financeiros para planejá-las e implementá-las. Parece óbvio que a
política agrária e, particularmenle, a política de reforma agraria na() Poderão
prosperar desconsiderando ou negligenciando tal realidade.

Aparentemente. em Minas Gerais, essa compreensão mais ampla do
significado, abrangência e requisitos para unia política de reforma agrária parece
caminhar para uma convergência possível das lideranças. dos principais atores
envolvidos, corno bem demonstra a iniciativa deste seminário, que propicia a
coleta de valiosos subsídios para o avanço das ações. Esse é um passo
indispensável para que se alcance também convergência e se estabeleça um
clima cooperativo nas etapas de desenho (ou redesenho) e implementação de
uni programa regional de refornia agrária negociado. Para tanto, devem ser
observadas as implicações em nível municipal e sua inserção em âmbito
nacional. Essa não é urna tarefa pequena e só é possível — quando a alma
(também ) não é pequena".

A questão educacional é uni bom exemplo de óbice a superar. A
contribuiçào do capital humano, decisiva para o êxito de qualquer empreendi-
mento) humano, quer no plano pessoal, quer no coletivo, embora negligenciada
em muitos momentos de nossa história, parece fadada a sobreviver sempre.
Independentemente de qual seja o projeto de vida de pessoas ou de agrupamen-
tos humanos, nestes novos tenipos, o saber - entendido como um conjunto de
conhecimentos, práticas, destrezas, tradições, ritos, mitos e valores - não é
natural, mas uma construção do homem e constitui seu patrimônio (ou recurso)
mais valioso.

A forma corno se permite - ou se impede - que pessoas ou grupos
sociais se apropriem do saber está na raiz das facilidades ou dos obstáculos que
se antepõem à consecução de objetivos, pessoais e coletivos. Essa é UflU questão
também óbvia, quando se analisam esforços em curso,curso, tanto de lideranças dos
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movimentos dos agricultores assentados pela reforma agrária, com vistas a
escolarização e profissionalização das famílias, quanto de lideranças sindicais,
de trabalhadores e de proprietários rurais, lutando para que a política pública de
educação fl() continue excluindo a população escolar do meio rural, como até aqui.

Nesse último caso, por dever de consciência, não posso deixar de
mencionar os esforços conjuntos dos Sindicatos Rural e dos Trabalhadores Rurais
de Teófilo Otoni e Açucena, ao liderarem um movimento de mobilização social
em favor da erradicação do analfabetismo rural em cinco municípios dos Vales
do Mucuri e do Rio Doce, com o apoio de suas federações, da Secretaria da
Educação e do empresariado do setor agrícola dos municípios beneficiários. Tal
é o significado, a urgência e efetividade da iniciativa que ela já se espalha por
outros 300 municípios mineiros e conquista novos aliados.

A importância de tais iniciativas em favor da alfabetização de jovens
e adultos do meio rural e para assegurar aos menores de 15 anos, filhos de
pequenos agricultores e de trabalhadores rurais, o acesso, a permanência e o
sucesso na escola - um direito inserido já na Constituição de 1834 e ainda não
assegurado no limiar cio terceiro milênio - bem poderá ser avaliada se
retomarmos a questão da função social da empresa e, por inclusão, da unidade
agrícola.

(msiderenios uma situação limite: um pequeno produtor rural
que, por razões de escolha pessoal ou pela dotação de fatores, viva na condição
de subsistência, pouco questionará ()excedente para o mercado não produzido.
Mas prevalecerá o questionainento do porque não assegurar à sua prole, quando
existente, o direito de se apropriar do saber social, inclusive para edificação de
seu próprio projeto de vida. Mas, para ambos, a apropriação de saberes é não
só um direito, mas um instrumento fundamental para a conquista de liberdades,
quaisquer que sejam, em qualquer tempo e lugar.

Entendo que estas considerações, ainda que eivadas de simplifica-
ções podem dar suporte à idéia central de que, no ambiente atual de nosso país,
falar em política de reforma agrária, desgarrada de outras políticas, ignorando
a nova ordem constitucional, com a busca diuturna, ainda que espinhosa, do
entendimento entre todos os envolvidos, antes de constituir uma fuga do
problema central - 'a redistribuição de terras -, é condição necessária para o
alcance dos objetivos mais amplos dessa política.

Esses dados são do censo de 1991. Estão disponíveis para qualquer
instituição ou pessoa que por eles tiver interesse. Estou à disposição para
apresentá-los, embora eles não desagreguem ainda os produtores e os trabalha-
dores. Os dados mencionados pela SNA, em relação aos assentamentos, parecem
indicar que o quadro é dramático, independentemente de as pessoas estarem
assentadas ou não. Costumamos dizer, no Vaie do Jequitinhonha, que quem
nasceu no meio rural tem fortes possibilidades de ser marcado para perder.
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LEGISLAÇÃO AGRÁRIA, TERRAS
PÚBLICAS E DEVOLUTAS



PRIORIDADE À FUNÇÃO SOCIAL

Ivan Sebastião Barbosa Afonso

Procurador Regional do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (mera) em Minas Gerais

Gostaria, inicialmente, de tracejar, de uma maneira bastante nítida,
a distinção entre política agrícola e reforma agrária. O Estatuto da Terra, há mais
de 30 anos, já fazia essa configuração de forma bastante clara, entendendo por
política agrícola os atos de governo para promover amparo ao produtor, ao
proprietário rural. Portanto, quando discutimos sobre crédito rural, cooperativismo,
eletrificação, sementes, estamos falando de política agrícola, que é, indiscutivel-
mente, um assunto da mais alta importância.

Entretanto, há outro tema que não pode ser com este misturado e
não pode, definitivamente, ser pela política agrícola acobertado. Trata-se da
reforma agrária, que é outra coisa. A reforma agrária objetiva nova distribuição
de terras no instante em que se configura que a distribuição existente flã() é
satisfatória.

Vamos visualizar a questão. As terras de Pedrinho, Manezinho e
Chiquinho estão apropriadas de uma maneira legítima, correta, produtiva, capaz
de satisfazer a todos, conjuntamente? Então, estamos satisfeitos. Se, entretanto,
a distribuição de terras ocorreu de uma maneira que não nos satisfaz, estamos
diante de uma situação em que a estrutura agrária, naquele instante, por essas
circunstâncias, não satisfaz as aspirações da comunidade como um todo.
Precisamos de outras medidas.

Não precisamos cie crédito rural, não precisamos de seguro agrícola.
Precisamos de medidas que viabilizem urna nova distribuição de terras. Isso
implica expropriar de alguém terras improdutivas para que sejam destinadas a
outrem, aos trabalhadores brasileiros, que, agora, de uma maneira não muito
adequada no vernáculo, estão sendo chamados de trabalhadores sem-terra. Isso
é reforma agrária.

E preciso, desde kgo, estabelecenuos outra distinção. Trata-se das
terras devolutas, que já s() públicas e são mal distribuídas. Essas terras precisam
também ter uma destinação social, precisam ser destinadas aos trabalhadores rurais.

Um dos líderes do MST no Estado já disse, com muita propriedade,
(1UC Minas não pode falar, pensar, sentir a reforma agrária, se não tiver uma
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política pública para suas terras devolutas. É preciso que elas sejam destinadas
à reforma agrária, aos trabalhadores rurais. Basta lembrar que há um projeto cm
tramitação nesta Casa, a PEC n 18, que objetiva mudar a Constituição vigente
no sentido de permitir que se eleve de 250 para 2.500 ha a área de terras a serem
legitimadas, para se constatar a existência dos milhares de hectares de terras
devolutas em Minas Gerais. Se elas não cxislissein, não precisaríamos da
PFC n 18.

Gostaria de cliiinar :i atenção (k)S ooinpanhciros para a nova
configuração do direito de propriedade. Não se pode pensar em discutir a
reforma agrária sem se ter a noção exata cio que vem a ser a concepção moderna
cio direito de propriedade. Aquela expressão cio Código de Napoleão, aquela
origem liberal e burguesa do direito de propriedade que tem assento no fl()SS()
Código Civil, no artigo 524, já está, há longa data, superada. O direito de usar
e gozar do bem como melhor aprouver ao seu proprietário é concepção de um
direito inteiramente bisantino.

Modernamente não se entende mais dessa forma. Hoje, e já há
algum tempo no nosso direito positivo, o direito de propriedade está subordi-
nado ao cumprimento da função social. Quer isso) dizer que a sociedade tolera
o direito de propriedade, permitindo que alguns poucos se apropriem de bens,
e bens de produção, mas ficando com a responsabilidade de produzir. Não se
pode admitir que, junto a uma sociedade faminta, alguns poucos mantenham
terras férteis improdutivas.

Essa concepção de função social da propriedade já está inserida na
nossa legislação há algum tempo, desde a Constituição de 1934. Vamos, através
dessa nova idéia do direito de propriedade, configurar o direito agrário
brasileiro, o direito agrário latino-americano, surgido na década de 60, a partir
cia conferência de Punta dei Este.

Quando adentrarmos o direito agrário, veremos que, para resolver
as questões da reforma agrária, há dois instrumentos: um deles é o instrumento
cia baioneta, o instrumento de 1,ênin: o confisco das terras. Não é essa,
entretanto, a opçào do direito agrário brasileiro, cio Estatuto da Terra, por razões
óbvias. A segunda alternativa, portanto, é a desapropriação por interesse social
para fins de reforma agrária.

Esse novo tipo de desapropriação, surgida no direito brasileiro em
1962, tem lima vestimenta inteiramente diferente da desapropriação por
utilidade pública, já conhecida no nosso direito há mais tempo, porque ela vai
permitir um sistema de aquilatar um interesse não mais específico para realizar
uma obra ou serviço, mas o interesse cia sociedade para que aquele bem retorne
ao poder da sociedade. Então, não é mais o Estado precisando de um bem da
sociedade para nele edificar uma obra. É a comunidade como um todo,
independentemente de quem seja - o Cliiquinho, o I'ecirinho ou o Manoelzinho
- que precisa novamente daquele bem, precisa que ele retorne ao poder público
para satisfazer um anseio dela.
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Esse tipo de desapropriação, novo no Direito brasileiro, tem até
mesmo reflexos sui generis, corno, por exemplo, o pagamento em títulos da
dívida pública, de tal forma que o próprio projeto) de reforma agrária financia o
programa. A reforma agrária será paga porque o trabalhador rural sem-terra
pegará terras inóspitas e improdutivas e, com o seu trabalho, há de torná-las
produtivas, produzindo alimentos, gerando impostos, gerando empregos. Com
isso, o poder público, ao longo do tempo, financia o programa, de tal sorte que
o fato de fl() haver verba orçamentária não será mais obstáculo para realizar uni
programa dessa espécie.

A lei n 4.504, de 1964, o Estatuto da Terra, trouxe a configuração
desse novo instituto. Apesar de ser um dipk mia legal feito na origem do regime
militar, ele teve a lavra de Mílton Campos, e, portanto, tivemos a felicidade, ao
longo de vários anos, de ter um instrumento da melhor qualificação. No processo
constituinte de 1988, houve uma resistência significativa de forças conservadoras
contra o avanço que poderia ter a reforma agrária. A UDR e o Centrão tiveram
enorme influência no texto constitucional em vigor, que, indiscutivelmente,
retrata um atraso fenomenal na prática, na política e, fundamentalmente, no
instrumental jurídico para a reforma agrária nacional.

A partir daí, só viemos a ter a legislação complementar em 1993,
cinco anos depois, quando todo aquele calor do debate constituinte já havia
arrefecido. Tivemos, então, a lei Complementar ri l 76, que veio regular o
processo do rito sumário da desapropriação, consagrando práticas incompatí-
veis com o processo.

Depois de 25 anos de convívio com esse tema, estamos diante de
um arsenal jurídico inteiramente inadequado para o fim a que se destina. É
preciso discutirmos bem o terna para sabermos que precisam(>, ,; caminhar para
dotar o País de um instrumental jurídico mais eficiente.

11111 dos entraves significativos ao processo de reforma agrária é o
excessivo direito que se dá ao desapropriado. Não me refiro à reparação, esse
direito há de ser sagrado. Entretanto, não há de se admitir a oposição do
proprietário ao ato discricionário do poder público de desapropriar. Isso é
inusitado. Quando se trata de desapropriação por utilidade pública, não é dado
ao proprietário opinar sobre o mérito do ato administrativo, questionar se pode
ou não o prefeito, o governador ou o presidente declarar de utilidade pública
aquele seu imóvel. Mas ele tem, e isso, sim, é que é necessário, o mais amplo
direito à reparação, de tal forma que o seu patrimônio permaneça íntegro. E o
que há, hoje, pelos meandros das leis existentes? Uma oposição ao ato, ao desejo,
à vontade discricionária cio poder público de desapropriar. E, aí, chegamos ao
Supremo Tribunal Federal.

Queremos entender, por exemplo, por que as notificações iniciais
para desapropriação precisam ser pessoais, isto é, por que o proprietário tem de
ser comunicado pessoalmente que se vai fazer a vistoria na fazenda. Isso não
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existe na legislação processual moderna. A vistoria é um ato através cio qual o
poder público vai verificar se o imóvel é produtivo ou não. Notifica-se o
proprietário para ele tomar conhecimento desse ato e contribuir com :i vistoria,
para que ela se torne mais clara e real. A administração pública procura a
verdade. então, comunica ao proprietario, para ele virciizer onde estão as cercas,
onde terniinam seus afazeres, quais são os imóveis para assentar, quais são os
de sua propriedade. E para isso que serve a notificação.

Vem o Supremo e entende que ela tem de ser feita pessoalmente
ao proprietano. Não é assim no direito do trabalho, que faz todas as citações e
intimações por carta: flo) é assim nas execuções fiscais, em que o poder público
faz todas as citações de milhares e milhares de reais por correspondência.

Por que isso, entretanto? Porque o iudliciári() é conservador, COífl()

alguns dizem? Absolutamente, O Judiciário é o poder da República que aplica
a lei. Não cabe ao !udk'iano ser legislador. criar normas de direito. () juiz aplica
o direito existente. Se este é bom, aplica-se o melhor direito; se, entretanto, o
direito não é o adequado, o juiz não pode criar uma )utra norma, como pode
esta Casa. O Supremo Tribunal Federal e as magistraturas mineira e nacional
jamais desonraram a história e a trad içao do povo 1 )rasi leiro.

Gostaria de tratar de outras questces, corno, por exemplo, o que
vem ocorrendo há algum tempo, como mecanismo de burlar, por atos
fraudulentos e simulados, o desejo e a necessidade de o Estado fazer a
desapropriação. O proprietário, ao ser notificado, frustra o interesse público no
instante eni que ele fraciona o imóvel, transformando-o em inúmeras proprie-
dades médias, o que impossibilita, nos termos do artigo 185, a desapropriação.

Precisamos discutir essas questões, para acharmos as soluções.
Neste instante, não podemos parar nem esperar; temos de ser ágeis. Temos,
então, de criar mecanismos que, com as leis existentes, nos permitam andar. lima
das questões é, precisamente, o reconhecimento, por parte do Judiciário, das
siniulaçCes no momento em que o poder público mitifica ao proprietário que
vai realizar a vistoria em seu imóvel. Se, a partir desse ato administrativo inicial,
ele, por qualquer circunstância, procurar fraudar, por atos simulados, a desapro-
priação, devemos continuar com o processo administrativo, obter o decreto e
propor a desapropriaca, c( )municando) e rogando ao Judiciário que reconheça
o ato simulado, permitindo a desapropriação da grande propriedade improdu-
tiva que foi fracionada, eventual, irregular e simuladamente. Já estamos
procurando trilhar esse caminho.

Além disso, como medida preventiva, estamos propondo neste
seminário, para verificação de tod!o, lr:1 análise dos outros companheiros cio
Incra e de outras procuradorias do Brasil inteiro, para análise dos advogados que
aqui se enc( intrafli presentes, para clarividência do juiz federal, que, no instante
em que se constatar administrativamente ser o imóvel improdutivo, para evitar
a possibilidade de fraudar o intento da administração, já se proponha, desde
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logo, uma ação cautelar que, se deferida, impedirá que o proprietário fracione
o imóvel num prazo de tantos meses, até que o ato de desapropriação esteja
consumado.

Gostaria de aproveitar a presença do diretor de Cadastro do Incra
de Brasília, vice-presidente nacional do Incra, para abordar uma questão, da
alçada de S. Exa., que está afligindo Minas Gerais. lima inovação dessa legislação
estadual nefasta foi conceituar a pequena e a média propriedades levando em
consideração o módulo fiscal. Foi inovação pura, uma vez que, em 30 anos, o
módulo fiscal nunca serviu para isso; ele ficava restrito aos aspectos tributários
do imóvel rural, às configurações do ITR. O que se utilizava para o conceito de
outros institutos jurídicos era o módulo rural. E este é imenso.

Para se ter uma idéia, em Minas Gerais, nas áreas de conflitos sociais,
os módulos fiscais têm, em média, 70 ha. Portanto, um imóvel rural de 1.000 ha
em lJnaí, por exemplo, é considerado urna propriedade média, enquanto a
fração mínima de parcelarnento, na região, é de 3 ha, na qual o poder público
entende que uma família consegue sobreviver. Quem tem 300 vezes esta fração
mínima tem uma média propriedade. Portanto, são necessários 300 trabalhado-
res rurais para dar urna média propriedade. Se for mantido o conceito de
pequena e média propriedades rurais baseado no módulo fiscal, é preciso que
o assunto seja revisto, e com urgência.

Gostaria ainda de trazer para debate um dos temas mais palpitantes
da realidade nacional atualmente: o direito à ocupação. No instante em que o
ministro da Reforma Fundiária está em conflito com movimentos de trabalhado-
res rurais, no instante em que percebemos que precisamos construir em Minas
um consenso, gostaria de convocar os meus pares para a análise dessa questão.
Indiscutivelmente, se formos velejar apenas pelas águas do Direito vigente, a
ocupação ou a invasão é um gesto ilegítimo e ilegal. Entretanto, o Direito é uma
realidade dinâmica, é um fator de civilização que acompanha o crescimento dos
povos. O que hoje pode nos parecer de uma ilegalidade brutal, amanhã pode
ser o conveniente.

Em meados do século passado, somente os idealistas ousavam falar
no extermínio do direito à escravidão. Hoje, não se fala mais nisso. Muitos outros
direitos vão -a cada dia incorporando-se à civilização, e os homens e as mulheres
vão evoluindo. E, quando se trata de questões ligadas a grupo social desqualificado
em favores governamentais, dos que mais padecem numa sociedade heterogê-
nea, no instante em que ele cria os seus mecanismos de luta, pode muitas vezes
fazer até mesmo o Direito avançar.

Quando uma propriedade privada é improdutiva e, portanto, não
cumpridora da sua função social, o imóvel rural e o direito de propriedade não
podem ter a mesma tutela, a mesma defesa de quando o proprietário cumpre a
função social e cultiva suas terras, atendendo às aspirações da comunidade e de
todo o povo.



E preciso, portanto, repensarmos a questão da reintegração de
posse envolvendo conflitos entre particulares - Joaquim e Manuel estão) a
conilitar-se em decorrência das cercas de divisa - e envolvendo unia legião de
trabalhadores rurais, que, por serem deserdados - e a sociedade não devia
permitir deserdados - vão buscar o pão), vão buscar a esperança.

Entre a justeza do Direito e a justeza da justiça, parece-nos mais
adequado, na nossa geraçao ), dar unia colaboração para que a justeza da justiça
de hoje se transforme, um (-fia, em justeza do Direito.

Para encerrar. g )staria de convocar os especialistas que têm assento)
neste painel, sobretudo o nosso caríssimo) dr. Claret Maia e  nosso companheiro
Edgar Amorim, dois especialistas em terras devolutas, para estarem conosco
neste instante em que precisamos sensibilizar esta Casa, que vai formular a
J)oiític1t estadual de relorína agrária por de-terminação constitucional. Gostaría-
nios que os senhores se enfileirassem conosco na luta para Minas lazer um
programa estadual em busca de suas terras devolutas e destinadas aos trabalha-
dores rurais, colaborando na análise dessa questão, não apenas em virtude cia
clarividência. mas sobretudo da competência técnica de cada um nesse tema.

Faço de público um reconhecimento. Tenho conversado com
companheiros de diversos Estados da Federação, como Mato Grosso, Pará. Santa
Catarina, Rio Grande cio Sul, e posso dizer que, em função do talento, da
clarividência e cia honradez de S. Exa. o juiz agrário, Minas Gerais está
começando a caminhar. Minas está começando, inclusive, a obter decisões
judiciárias que irão nortear, certamente, a magistratura nacional.

Para conhecimento de todos, digo. com toda tranqüilidade, que o
claniacio rito sumário, que foi aprovado na (âiiiara dos Deputados, não tem
serventia alguma em Minas Gerais. Vários grupos da sociedade civil estão a
clamar pelo rito sumário. Posso assegurar-lhes que o que esse diploma veio
consagrar, as leis atuais já o peniitem, e aqui em Minas, já estanlo )s (A)tendo
resultados: a fazenda Buriti Perdido) tCVI' seu ili zandado de imissfmo de posse
expedido em 48 horas, graças a S. Exa. e à eficiência cia Secretaria cia 12 ,1 Vara.

Gostaria, portanto, de dar esse testemunho e de convocar nossos
companheiros de todos os matizes, sobretudo os companheiros cia Fetaemg e
cio MST, para que tentássemos caminhar em busca de um entendimento possível.
E natural que cada um fique em suas trincheiras. Ninguém irá exigir dc ninguém
(lUC se dispa de espadas e atravesse o Rubicão olhando para trás. Pelo contrário,
que cada uni se enfileire como) quiser, aias que tenhamos o espírito desarmado
p:Ir:L que possamos construir em Minas Gerais uma proposta que talvez não
resolva os problemas dos n )ssos companheiros, tuas se tome um noric':md )r para
() Brasil.
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ENTRAVES LEGAIS E BUROCRÁTICOS

MiUon Heinn

Assessor Jurídico da Federação dos
Trabalhadores da Agricultura de Goiás (Fetaeg)

Vivemos hoje os reflexos de um modelo que se implantou no País
desde o seu descobrimento. A nossa legislação primeira, que regulamentou o
U50 das terras no Brasil, já foi um ajeitamento. Quem conhece um pouco da
História sabe que nossa primeira legislação, a das sesmarias, é de 1375, de
Portugal, e tinha o sentido de fazer com que a terra fosse efetivamente utilizada.
Caso contrário, deveria ser destinada a quem a tomasse produtiva. Essa
legislação foi copiada e adotada pelo Brasil, mas aqui ela teve um sentido de
ocupação de espaço, ocupação do território. Foi nessa época que começaram
a se formar OS grandes latifúndios.

Encerrado esse período, tivemos uma fase mais "livre", porque, na
época, o governo já se preocupava com o fato de que a terra não poderia ser
ocupada de forma livre, por qualquer um. Tanto é que, em seguida, depois do
chamado período das posses, entre 1822 e 1850, não havia nenhuma titulação
específica, a não ser as concessões dadas pela Coroa aos grandes senhores de
terras. Em 1850, tivemos a primeira regulamentação das nossas terras, exatamen-
te para privar do acesso à terra quem não tinha condições de adquiri-la. Isso está
claramente demonstrado na Lei de Terras n' 601, de 1850.

A partir desse momento, traçaram-se as linhas gerais do modelo
latifundista que temos até hoje. Evidentemente, depois os instrumentos jurídicos
foram-se aperfeiçoando, para que esse modelo se consolidasse. Essa lei
representa um marco, por ter instituído o registro, a documentação relativa à
posse, à propriedade da terra. E OS imigrantes, que a partir dessa época já vinham
para o Brasil, não tiveram esse livre acesso, a não ser os que vieram em colônias.
Sua primeira destinação eram as lavouras de café e de cana-de-açúcar, onde se
empregavam como mão-de-obra barata.

Depois, houve o chamado período republicano, que se estenderia
até 1964, marcado por diversas tentativas de mudar alguma coisa, em nível da
legislação. Mas pouco se avançou. Alguns Estados, na época com competência
legislativa em relação à matéria, tentaram estabelecer códigos rurais, mas nada
frutificou. Tanto é que chegamos a 1964 sem urna legislação que tivesse ido
muito além do que estabelecia a Lei de Terras, de 1850.
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Por que não muito além? O Código Civil, de 1916, que entrou em
vigor em 1917, regulamentou situações genéricas, relações interindividuais,
posse e propriedade, mas propriedade de bens em termos gerais, de bens
patrimoniais, de bens de uso particular. E a terra, desde essa época, não poderia
ser concebida como simples bem patrimonial. Trata-se de um bem de produção,
e, como tal, desde então, não se enquadra na regulamentação estabelecida pela
nossa legislação civil.

O Estatuto da Terra é fruto de urna lei elaborada durante o regime
militar, mas que foi gestada antes. E veio exatamente corno reação à organização,
às lutas que ocorriam na época. Poderíamos até estabelecer urna comparação
com o que vivemos hoje em dia. O Estatuto da Terra veio como reação àquelas
lutas e como justificativa para que se evitasse urna insurreição ou a perda geral
das rédeas, como se dizia na época. Ele tem esse objetivo.

Mais do (lIC isso, tem muitos aspectos relevantes para a época.
Considerando-se (lIC foi urna lei produzida durante o regime militar, é mais
avançada do que o que temos hoje. Costumo dizer que, a partir de 1988, e depois,
com a regulamentação da Constituiçào de 1988, passamos a ter mais saudades
do Estatuto da Terra, porque pudemos ver que ele tem aspectos que nunca foram
aproveitados pelos detentores do poder, no sentido de efetivar aquilo que era
dado como espaço pelo próprio estatuto.

No entanto, o modelo que se estabeleceu a partir daquela época
buscou uma outra direção, no sentido de se implantar a grande monocultura
agroexportadora, e para isso, evidentemente, não se devia fazer reforma agrária.
Tanto é que ficamos durante algumas décadas reclamando - alguns setores da
esquerda ficaram condenando e outros reclamando - a aplicação do Estatuto,
até que os setores sociais acordaram e começaram a sentir que, se ocorresse a
reforma agrária, seria necessário que ela se desse através da organização dos
próprios trabalhadores.

O resultado disso foram diversos seminários e, em 1985, o Plano
Nacional de Reforma Agrária, cuja proposta inicial era muito positiva, mas, por
causa dos interesses políticos em jogo na época do governo Sarney, muito pouco
resultou quando foi editado o Decreto n° 91.776, de outubro de 1985. F.sse
decreto, junto com o que tratava da forma da desapropriação, que é de 1988,
antecipou-se, em alguns aspectos, àquilo que foi inserido na Constituição
Federal.

Ele utilizava urna expressão muito sutil, falando que as terras em
produção não poderiam ser desapropriadas. Naquele momento, passou-se a
abandonar os quatro requisitos necessários para o cumprimento cia função social
da terra: produào, produtividade, respeito às obrigações Sociais trabalhistas e
preservação) do meio) ambiente. Desde ali, o governo indicava que apenas OS

requisitos econômicos eram necessários para inviabilizar a desapropriação. A
grande batalha no processo constituinte resultou nisso e se inseriu ali uma nova
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terminologia: em vez de se dizer terras em produção, usou-se a expressão
propriedade produtiva, que se tornou a conceituação maléfica que todos
conhecemos.

Além disso, cabe ressaltar aqui que a Constituição Federal apaga a
importância que temo fato de conceder um capítulo específico à reforma agrária.
Ela erigiu a questão agrária em categoria constitucional incluída no título Da
Ordem Econômica", submetendo-a, com isso, ao princípio geral da ordem
econômica: dar garantia a todos de uma existência digna. Ora, propriedades que
utilizam trabalho escravo não podem ser desapropriadas por essa sistemática.
Não temos a preservação das garantias mínimas da existência de vida digna. Esse
é o princípio geral que deve ser preservado.

Os artigos 184 e 186 da Constituição se afinam com esse princípio.
O artigo que destoa dele é o 185, que estabelece essa exceção com relação às
terras que não podem ser desapropriadas, notadamente a propriedade produ-
tiva. Isso é unia contradição dentro da própria Constituição, porque foge do
princípio geral. E, infelizmente, o judiciário flc) tem entendido a questão nesse
sentido.

Passada essa fase, convivemos com outro problema: o Judiciário
contribuiu com a estagnação do processo de reforma agrária na medida em que
entendeu que não havia legislação necessária para poder viabiliza-lo. No
entanto, em 1993, a lei complementar veio dizer: revogam-se as disposições em
contrário e, em especial, o Decreto-Lei n Q 554, de 1969, que era o que
regulamentava o procedimento para as desapropriações. Aliás, em todos os
aspectos da vida social e econômica, das relações que regem a sociedade,
determinada lei fica em vigor até que venha outra estabelecendo novo
procedimento. É o que veio a ocorrer com a Lei Complementar n Q 76.

Com esses retrocessos inseridos na própria Constituição, não
poderíamos esperar muita coisa mais na sua regulamentação, que deve se ater
aos espaços que ela própria oferece. Tanto é que a Lei n 11 8.629, ao conceituar
os diversos institutos novos que foram inseridos na nossa legislação, sobretudo
na Constituição, o fez dentro do princípio que já se discutia. No) artigo 6, define-
se o que é propriedade produtiva, restringindo-se aos aspectos econômicos do
grau de utilização e do grau de eficiência da terra. No meu ponto de vista, esse
é o grande retrocesso.

O outro retrocesso é a conceituação da justa indenização, sendo
esta a que rep(e ao proprietário o exato patrimônio que ele acabaria perdendo
com a desapropriação. O movimento) popular e social defendeu no processo
constituinte que a justa indenização deveria ser a reposição - fazendo referência
ao Decreto-Lei ri 55'4 - do que o proprietário declara ao pagar o imposto de seu
imóvel. Por que não deveria ser esta a justa indenização? Ou por que não
estabelecer graus diferenciados de justa indenização de acordo com o grau de
não-utilização) da terra? Se existe um grau de utilização zero, vamos fazer um
parâmetro de indenização com grau de utilização zero.
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A terra, como bem de produção, deve ser avaliada por aquilo que
nela se tem produzido Com o trabalho, com () esforço humano. Isso, sim, cria
vak >r. Não pode ser avaliada c mo um bem de especulação, que é comprado
hoje para ser vendido depois pelo dobro do preço. Essa não é a intenção. A
intençào é exatamente punir o proprietário faltoso cm relação fla() a si, mas à
sociedade, porque ao direito de propriedade corresponde necessariamente unia
obrigação.

Aliás, essa era uma conceituação que vinha sendo exigida pelo
inovimento popular no processo constituinte, ou seja, que houvesse uma
obrigação social: se alguém tem () privilégio de ser possuidor de uma terra, em
contrapartida, deveria ter a lwigação de beneficiar a sociedade produzindo
nessa terra. Não o fazendo, deveria ser punido com desapropriação e indenizado
nos termos do aproveitamento que tivesse sido leito dela.

Essa justa indenização acaba premiando o proprietário faltoso para
Colfl a sociedade. Tanto e (ltft' hoje existefli vários proprietários oferecendo ao
mera terras de péssima qualidade, fazendo negociatas, abrindo espaço para a
corrupção. Depois, compram terras melhores, ou investem em utros setores,
quando :t terra não é o melhor negócio.

Depois,  a Lei Co )mplenlentar nQ 76 também burocratizou o processo,
por não ter mais a celeridade do decreto anterior, o Decreto-Lei n' S4. na medida
em que nela se discute a ampla defesa e se permite, em todos os momentos, a
intervenção ou as niais diversas medidas, dificultando ao Estado o poder de agir
diante do proprietário faltoso.

Outra questão é a indenização de benfeitorias. em terras fluas, de
cobertura florestal, uma vez (ltlC esta necessariamente já integra o patrimônio,
integra a terra nua, no momento) em que é avaliada pelo valor de mercado que
existe na região). l uni caso evidente de dupla indenização ao proprietário, pois
passa-se a avaliar aroeira, ou cedro, ou qualquer árvore que exista dentro da
propriedade.

Esse fato significa mais um retrocesso, considerando-se os parcos
recursos para indenizar os imóveis que hoje são desapropriados nos espaços que
o poder público dá. Mas, é preciso) que se diga que, mesmo com esse espaço
reduzido, com os retrocessos que tivemos, é possível fazer muito mais do que
hoje vem sendo leito.

Felizmente, no âmbito do Judiciário e do Executivo, há pessoas
preocupadas em avançar e fazer muito pela reforma agrária. Infelizmente,
porém, há quadros funcionak que, desviando-se da sua verdadeira função de
funcionário público a serviço da reforma agrária, preocupam-se em manter
contatos com pessoas de fora e estabelecer canais de informações para que o
proprietário seanteponha à desapropriação. Muito mais seria possível fazer se
não fosse a morosidade do Judiciário e a falta de comprometimento do
Executivo, em muitos aspectos, com relação à reirma agrária.
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No entanto, dizer que as ocupações dificultam o processo de
reforma agrária é querer, mais urna vez, que os trabalhadores fiquem sentados,
aguardando. Certa vez, escutei um trabalhador dizer o seguinte: "O meu pai já
dizia que iria acontecer uma tal de reforma agrária e que nós deveríamos esperá-
la. Fiquei velho, esperei, esperei, mas ela nunca veio. Será que eu e meus filhos
iremos continuar esperando pela reforma agrária?'

Hoje, na periferia das grandes cidades, o pessoal está se reunindo
e discutindo urna solução. Será que isso está acontecendo porque é bonito ou
porque está na moda? Não. As cidades incharam e não oferecem condições
mínimas de sobrevivência, flào existem alternativas. A alternativa, hoje, é a
organização, com o objetivo de fazer com que ocorram as desapropriações.
Segundo os dados que temos, a maioria das desapropriações é resultado de
reivindicações diretas dos trabalhadores, o que demonstra que dificilmente a
reforma agrária ocorreria, mesmo nos minguados termos em que vem aconte-
cendo hoje, se os trabalhadores esperassem sentados.

Enfrentamos outros problemas sérios. Por exemplo, divulgou-se
muito que era necessário o rito sumário. Na verdade, está sendo discutida uma
emenda ao rito sumário, que foi aprovado em 1993. No entanto, pouca coisa foi
alterada, como a redução do prazo de 10 dias para 48 horas para imissão da
posse. Atualmente, ao propor a ação inicial de desapropriação, o Incra já
comprova que depositou o valor ofertado e emitiu os Cl)As. Antes, esse depósito
era feito por ocasião do primeiro despacho do Judiciário, que deveria ser
imediato, no prazo de 48 horas. Diga-se de passagem que, às vezes, esse primeiro
despacho demora mais de uni mês para ser feito. Por isso, a reforma agrária não
avança da forma como poderia. É sobrecarga do Judiciário? Se é, precisamos
denunciar isso, pois, caso contrário, a culpa irá cair, fatalmente, sobre o
judiciário.

Ocorreram outras pequenas alterações que não significam maior
celeridade para o processo de desapropriação. Existe a possibilidade de, antes
de o proprietário contestar a ação desapropria tória, estando de acordo com o
preço OU negociando o valor ofertado, fazer uma conciliação que poderia ser
homologada por sentença.

1 loje, existe esse projeto de lei, e o governo se curvou à bancada
ruralista, quando buscou apresentar, no corpo dessas emendas, alterações na
legislação substantiva. Hoje, a bancada quer estabelecer novos entraves à
desapropriação de terras para o processo de reforma agrária, na fase adminis-
trativa. Isso fica evidenciado com as emendas apresentadas e rejeitadas na
Comissão de Constituição e Justiça e no Plenário.

Apesar de saber que elas não caberiam naquela emenda à lei
complementar, o governo negociou com a bancada a fim de apoiá-las, para que
elas fossem inseridas na Lei n 8.629, estabelecendo dificuldades maiores,
espaços, ainda na fase administrativa, para impugnar. entrar com cautelares,
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conseguir vistorias judiciais, enfim, provar, na fase administrativa,  que se trata
de propriedade produtiva.

Além disso, há urna alteração muito sutil, visando a que o cadastro
de imóvel rural seja alterado, fazendo constar nele apenas e exclusivamente a
classificaça() da propriedade em pequena, média ou grande e o seu grau de
utilização e eficiência, porque isso irá servir de prova administrativa para impedir
(lU 1 o Incra faça a vistoria prévia no imóvel. Ora, sem a vistoria prévia. o Incra
não pode nem formalizar o processo para encaminhar unia desapropriação.
Portanto, está inviabilizada a desapropriação do imóvel desde o início da fase
administrativa. I isso que se está propondo hoje, e, se for aprovado, vamo ,, ter
uni entrave muito maior do que o que já temos para a realização da reh rnla
agrária.

1-lá, ainda, o prazo de sete dias. Hoje não existe prazo para
comunicação de vistoria do proprietário. A proposta de emenda sugere que a
vistoria do mera seja feita no mínimo sete dias após a comuunicaçào. só se for
para maquiar o imóvel. Não vejo necessidade disso, a nai ser para a pessoa e
munir de documentos e provas, inclusive administrativas. 1. ma delas seria o
próprio cadastro, da h uma como está sendo proposto, para impedir a realização
da vistoria, simplesmente porque nele já consta que se trata de uma propriedade
produtiva.

À medida que setores, hoje, amplos na sociedade, lutam e vêem na
reforma agrária uru espaço privilegiado de solução dos problemas sociais e
econômicos do País, não em situações pontuais, mas na implantação de um novo
in(xiek) de desenvolvimento agropecuari() baseado na agricultura familiar,
ternos (l1C superar esses entraves. Acho (ltiC é necessário trabalharmos em nível
de legislação. Com toda certeza, no âmbito popular, os interessados terão de
continuar se organizando e fazendo acontecer a reforma agrária, porque
simplesmente pela legislação e pelo movimento sindical popular, fatalmente, ela
não (.)correr.
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A HERANÇA DAS SESMARIAS

Antônio Maria Claret Maia

Assessor Jurídico da Fundação Rural Mineira de
Colonização e 1 )escnvolvirnento Agrário (Ruralminas)

Como é sabido, a história sobre legislação de terras devolutas
começa comcom um paradoxo: antes mesmo de serem descobertas, as terras
brasileiras já pertenciam a Portugal, em virtude do Tratado de Tordesilhas,
firmado entre Portugal e Espanha em 7/6/ 1494, com validade confirmada pelo
papa Júlio 11, na encíclica "Pro Boni Passis". Em seguida, Cabral descobre o Brasil
e toma posse das terras brasileiras.

l)aí surge a primeira concepção de terras devolutas. Originaria-
mente, todas as terras do Brasil Colônia eram públicas. Com  o evoluir do tempo
e como Portugal tinha outras intenções, o Brasil ficou a sua mercê. Somente a
partir de 1532, começa Portugal a se interessar pelas nossas terras. Vem o estudo
das capitanias hereditárias, o Governo Geral e também o problema da instituição
das sesmarias.

O que é uma sesmaria? É importante que se repita, porque é daí
que vai nascer a história das terras. As sesmarias nada mais eram do que glebas
que o governo português dava àqueles que estavam próximos dele. Mas
podemos considerar a sesmaria como uma "escritura pública' que vinha
clausulada. O sesmeiro tinha o prazo de um ano para morar, dois anos para
cultivar, três para demarcar e quatro para confirmar, sob pena de essas terras
voltarem à condição de devolutas e poderem ser dadas novamente. Esse regime
prevaleceu no Brasil até 1822.

Em Minas Gerais, de 1710 até 1832, foram concedidas algumas
sesmarias na região do Rio l)oce, cm caráter excepcional. Pelos estudos
realizados e levantamentos kitos junto ao Arquivo Mineiro, das 6.742 sesmarias
concedidas, somente 315 foram confirmadas.

Era grande a dificuldade para se confirmar uma sesmaria. Além de
se responsabilizar pelo trabalho de medição, de demarcação e cultivo, o
sesmeiro deveria estabelecer nela sua morada, o que tinha de ser comprovado
por meio de processo no juiz comissário. 1 )epois, esse processo era encaminha-
do a Lisboa, onde seria contratado um advogado para conseguir a confirmação
junto ao Conselho Ultramarino. É desse volume de terras concedidas e não
confirmadas que vem a história das nossas terras devolutas de hoje.
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O regime das sesmarias prevaleceu no País até 1822, quando o
Brasil se separou de Portugal. Surge o regime do período áureo da ocupaçào.
() País é ocupado indistintamente, sem preocupação Com o tamanho da terra ou
com qualquer outra coisa. Foi o período áureo do posseiro. Corri o pequeno
suplantando o grande, que há tanto tempo dominava nos latifúndios portugue-
ses-

Como o Brasil não tinha urna legislação específica sobre o assunto,
em 1850, surge no País a primeira lei de terras públicas do Império, a Lei n 601.
de 18 () lO, que dispõe sobre as terras devoltit:i'. Essa lei procura orientar todo
aquele jassado de sesmarias que não foram confirmadas, tod o passado de uma
oCupação que não tinha como, até aquele momento, ser resolvido juridicaiiiente.

Em seu artigo) l, ela estabelece que ficam proibidas as aquisições
de terras devolutas por outro título que não seja ode compra. E compra de quem?
Quem era o proprietário? O Império. Nesse :Irtigo, a meu ver, está vedada, desde
esse momento, a usucapião de terras públicas. Se a única k)rrna jurídica e legal
para se adquirir terra devoluta era comprar do dono, a usucapião não é a forma
prescrita em lei.

Em seguida. a Lei n' 2 001 estabelece, no artigo 3', urna definição de
terras devolutas que, ultrapassando os seus 1 ,16 anos de existência, continua até
hoje a desafiara inteligência dos nos-,os agraristas, pois até hoje se mantém quase
a mesma, por mais dinâmico que seja o direito.

O artigo) revelando urna preocupação com as sesmarias conce-
didas e não confinnadas, em virtude da separação do Brasil de Portugal, trata
cio pn )blema da revalidação. Essas sesmarias poderiam ser revalidadas desde que
se achassem com culturas efetivas ou princípio de cultura, que fossem a morada
habitual do concessionário e que tivessem a função social da propriedade. À
época, os termos eram outros, mas cultura efetiva nada mais é do que a ocupação
econômica, a função ) social da propriedade.

No artigo S'- dessa lei, tentou-se resolver o prol)lerna das terras que
haviam sido adquiridas por posse, no período áureo de 1822 a 1850, quando) se
estabeleceu que seriam legitimadas as posses mansas e pacificas, adquiridas por
ocupação primária ou havidas do primeiro ocupante e que se achassem
cultivadas ou com princípio de cultura, fossem morada habitual do sesmeiro e
tivessem a função social da propriedade.

O artigo 1 O estabelece a semente da discriminatória. quando diz que
o governo proverá o modo prático de estremar o domínio público do particular.
O que é a discriminatória? Nada mais do que isso: separar o donlínio) público
cio particular, encontrando as terras devolutas e as terras particulares.

O artigo) II dessa lei estabelece que os posseiros - a lei n 9 601
sempre fala em posseiros , como veremos em todos os demais artigo.,, - "serão
obrigados a tirar títulos dos terrenos que lhes ficarem pertencendo, por efeito
dessa lei, e sem eles não poderão hipotecar os mesmos terrenos nem aliená-los
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por qualquer modo". Havia, então, por essa lei, a necessidade imperativa de que
os títulos não revalidados fossem legitimados -e o título era a condiçãosinequa
non para que alguém pudesse ser proprietário.

O artigo 13 estabelece o registro cio vigário ou registro paroquial,
que, em alguns lugares, é levado à condição de título particular: "O mesmo
governo fará organizar, por freguesias, o registro das terras possuídas, sobre as
declarações feitas pelos respectivos posseiros".

O registro paroquial ou registro do vigário recebeu esse nome
porque era feito perante o vigário nas freguesias e nas comarcas onde havia
igrejas. Como o Fstado estava intimamente ligado à Igreja, foi definido que
caberia aos padres ou aos vigários procederem a esse registro. Estou chamando
a atenção para o registro do vigário, exatamente porque alguns juízes, colegas
nossos, entendem que é um título de domínio. Quando examinamos
detidamente os artigos 90 e seguintes do Decreto n 1.318, de 13/1/1854, que
regulamentou a Lei n 601, vemos que o registro paroquial não coníere direito
algum ao seu possuidor, tem cunho meramente estatístico.

Fm 1854, promulgou-se o Decreto n9 1.318, que estabeleceu, para
a revalidação e a legitimação das terras, os seguintes critérios:

"Artigo 22 - Todo possuidor de terra que tiver título legítimo de
aquisição de seu domínio, quer as terras que fizerem parte dele tenham sido
originariamente adquiridas por posse de seus antecessores, quer por concessão
de sesmarias, não medidas ou não confirmadas, nem cultivadas, se achará em
garantia de seu domínio, qualquer que for a sua extensão" - não se tinha
preocupação com a extensão, naquela época, porque o Brasil possuía muita terra
e pouca gente, ao contrário de Portugal, que tinha muita gente e pouca terra; a
preocupação portuguesa era ocupar rapidamente o território brasileiro, para
aqui instalar a sua administração e ter o controle do País - "por virtude do
disposto no § 2 do artigo 3 cia 1.ci nQ 601, que exclui do domínio público e
considera como não devolutas todas as terras que se acharem no domínio
particular por título legítimo".

O artigo 24 estabelece quais são as situações sujeitas a legitimação:
1 - As posses que se acharem em poder do primeiro ocupante, não tendo outro

título senão o da ocupação. 2 - As que se acharem em poder do segundo
ocupante, não tendo sido por este adquiridas por título hábil. 3 v —As que, achando-
se em poder cio primeiro ocupante até a data da publicação do primeiro julgamento,
tiverem sido alienadas quanto ii proibição do artigo II cia Lei n2 601.".

O artigo 26 também trata de um assunto importante: os escritos
particulares de compra, venda ou doação, nos casos em que, por direito, são
aptos a transferir domínio de bem de raiz, se consideram legítimos se o
pagamento do respectivo imposto - e aqui ele se refere ao famoso imposto do
Sisa, que foi criado em 1809, que nada mais é que o nosso ITBI - tiver si(-10 feito.

Não dispensarão a legitimação as terras transferidas adquiridas por
posse, se a transferência for feita por seu primeiro ocupante e desde que não haja
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sido leito o pagamento do imposto cio Sisa. Em seguida a esse trabalho vem,
exatamente, o registro das terras possuídas. Em 1854, no Brasil, o Império
precisava conhecersuas terras, conhecero registro das terras, o que era devoluto,
o que era particular, o que estava ocioso e o que estava vago. Estabeleceu, então.
no Capítulo IX, artigos 91 a 108, do Decreto ri-' toda a estruturi, todo o
cabedal necessário para fazer o registro das terras possuídas.

O artigo 91 li,: "Fo(k)5 OS possuidores de terras, qualquer que seja
o tipo de sua propriedade ou possessão, são obrigados a fazer registrar as terras
que possuirem. dentro dos prazos marcados J)el() presente regulamento.

O artigo 93 diz: "As declarações para o registro serão feitas pelos
possuidores, que as escreverão ou farão escrever por outrem, em dois exempla-
res iguais, assinando-os ambos, ou fazendo-os assinar pelo indivíduo que os
houver escrito, se os possuidores não souberem escrever".

E o anigo 94 resolve toda a questão sobre a validade ou não do
registro paroquial, se é um título de domínio ou se é meramente estatístico. Basta
simplesmente a leitura, que a compreensão é imediata. Diz o artigo 94: "As
declarações para o registro das terras possuídas por menores, índios ou
quaisquer corporções serão feitas por seus pais. tutores, curadores, diretores ou
encarregados da administração de seus bens e terras". E vem a parte importante:
"As declarações de que tratam este artigo e ()antecedente  não conferem nenhum
direito aos possuidores". Nada mais é do que um instrumento para determinar
posse. estatístico.

Encerrada essa fase de 1850 até 1854, essa lei vem regulamentando
e regularizando a situação de legitimação de posse, até que o Brasil se toma
República e, em 1891, através (lii Constituição de 24 de fevereiro, no seu artigo
64, as terras devolutas e as minas dos respectivos Estados que pertenciam ao
Império são transft'ridas para os Estados. O artigo 64 da Constituição de
24/2/1891 diz: "Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas nos seus
respectivos Estados". A partir de 1891, o Estado ele Minas Gerais começa, pois,
a legislar sobre as terras devolutas. A primeira lei de terias, publicada no dia
17/61892. é a Lei n" 27, e a última é a lei nu 11.805, de 1995, votada nesta Casa.
Portanto, ternos hoje de 74 a 75 leis. O Estad tem 104 anos de história legislativa
sobre terras devolutas.

A pai' de 1892, o Estado, ao assumir esse trabalho e a começar a
legislar sobre terra, cria um departamento que, inicialmente, esteve na Secretaria
das Finanças, passando depois à Secretaria da Administração. Em seguida, criou
o Departamento de Mapas, Ternas e Colonização, que existiu até 21 11/66,
quando, por meio da Lei nu 1.278, de 21 11/60, foi criada a Ruralininas para,
como delegada do Estak, passar a representá-lo na legitimação da terra e na
discriminação das terras públicas. A partir(-lesse momento, a Ruralminas substitui
o Departamento de Terra, lapas e Colonização e começa a sua trajetória.

Trinta anos estamos completando, e o trabalho vem sendo feito
através de leis votadas nesta Casa e seguindo regulamente o trabalho legislativo.
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A área fundiária da Ruralminas segue hoje, basicamente, dois programas: o
Programa de Legitimação de Terras Devolutas Rurais (Proleter) e o Programa de
Legitimação de Terras Devolutas Urbanas. O Proleter se iniciou quando, no
artigo 711 da Lei n 4.278, modificada pela Lei n u 5.305, a Ruralminas foi investida
do poder de representar o Estado na legitimação da propriedade e na
discriminação de terras públicas dominicais e devolutas. Este trabalho vem
sendo realizado de acordo com a legislação que temos hoje: a Lei nu 11.020, de
1993; o Decreto nu 34.801, também de 1993; a Lei 

nu 
11.401, de 1994.

O que é legitimação? Legitimação é um procedimento administra-
tivo ) pelo qual o poder público, proprietário das terras devolutas, transfere ao
posseiro, depois de preenchidos os requisitos legais, a propriedade de uma
gleba de terras devolutas.

Que são terras devolutas? Na nossa concepção, são aquelas que não
se desmembraram do patrimônio público, pelo histórico feito anteriormente, por
título legítimo.

Quem tem direito a legitimar? De acordo com a legislação atual, de
acordo com a Constituição Estadual de 1989, esse direito assiste a todo posseiro
que ocupa terra devoluta, mansa e pacificamente, dá função social à sua gleba
e tem morada habitual nela.

Quem é? O que é o posseiro? Como definir o posseiro? Posseiro é
o trabalhador rural, que tem a terra como um instrumento de trabalho. Na terra
mora, na terra trabalha e da terra vive.

Que área podemos legitimar? Qual o tamanho da gleba que pode
a Ruralminas legitimar hoje, no Estado de Minas Gerais? Todo posseiro pode
legitimar até 250 ha., sendo que as áreas superiores a 100 ha. deverão ser
precedidas de discriminatória administrativa.

Portanto, a partir de 9/1/93, data da edição da última lei, os
requerimentos novos de legitimação só poderio ter tramitação normal se a gleba
tiver até 100 ha.. A partir de 101 ha., teremos que discriminar. Somos
conhecedores das dificuldades econômicas do País, dos problemas para
conseguirmos recursos, apesar de estes serem intensamente solicitados, coloca-
dos em todos os orçamentos da Ruralminas, para que possam ser alocados em
alguma rubrica. Vivemos hoje esse problema de falta de recursos para discrimi-
nar n() só essas áreas acima de 100 ha., mas todas aquelas que trazem problema
quanto ) a sua dominialidade.

O preço é estabelecido no artigo 12, bem como as formas de
concessão e a concessão gratuita, alienação por preferência, legitimação de
posse e concessão de direito real de uso. Gostaríamos de mostrar como se faz
uma legitimação, a transparência com que ela é feita, com seus editais, o "de
acordo" dos confrontantes, a preocupação incessante da Ruralminas em verificar
se na área existe algum litígio e se flc) existe um terceiro prejudicado, para que,
ao expedir um título, seja ele escoimado de qualquer problema.
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Iste ano, na c rnernoraçio de seu 30"a n iversá rio, a kuralminas está
lançando um livro sobre a legislação de terras do Estado de Minas Gerais. Ele
('ontem todas as leis de terras do Estado. Pretendemos lança-lo, se Deus nos
ajudar, ate o final do ano.
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FALTA CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO

José Edgar Pena Amorin: Pereira

Procurador-Geral do Município de Belo Horizonte

Gostaria, em primeiro lugar, de fazer, de público, um reconheci-
mento ao professor Ivan Sebastião Barbosa Afonso, cuja colocação enfática nesta
tribuna os anais deste seminário hão de registrar. Sua exposição foi a síntese de
um pensamento, como poucos que eu já vi, de defesa da reforma agrária, de
defesa da redistribuição de terras, em favor dos trabalhadores rurais. Se
conseguirmos sair inspirados por algumas de suas lições e sugestões, levando-
as a efeito concretamente, quero crer que já terá valido este seminário.

As exposições do professor Ivan e do nosso companheiro Milton,
de Goiás, foram, de uni lado, em relação à legislação federal, nacional, que
disciplina os procedimentos da reforma agrária, e, de outro, em relação às
agruras que vivem os profissionais que militam na área jurídica, seja pelo Incra,
seja pelas federações e pelos sindicatos de trabalhadores rurais, com as
dificuldades que surgem no dia-a-dia da efetivação judicial, e mesmo pré-
judicial, das desapropriações para a reforma agrária.

De antemão, quero concordar, provocado que fui pelo professor
Ivan, com duas propostas que ele fez: em primeiro lugar, que passemos os
estudiosos do Direito ou militantes dos movimentos sociais pela reforma agrária
a sustentar, a defender insistentemente, a necessidade de adequação das
decisões judiciais, muitas também administrativas, à realidade dinámica que o
Direito nos coloca.

De fato, o exemplo por ele citado foi simples, mas revelador de uma
verdade incontestável: a mentalidadade daqueles que se opunham à erradicação
da escravidão era comparável à daqueles que hoje consideram ilegais, às vezes
inconstitucionais, as ocupações de propriedades improdutivas pelos trabalhado-
res sem-terra, por mera necessidade de sobrevivência. O reconhecimento do
direito à ocupação de terras improdutivas pelos despossuídos é uma exigência
que se coloca a todos os que nos comprometemos, quando de nossas formaturas
nos bancos escolares, a buscar a justiça acima de qualquer coisa.

A segunda proposta do professor Ivan à qual adiro é um dos
caminhos válidos para se tentar viabilizar a desapropriação. Trata-se do
ajuizamento prévio, tão logo se realize a vistoria, da ação cautelar, com vistas a
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evitar a fraude ou a simulação com o fracionamento da.,; prpriedades
vistoriadas.

Fecho assim essa primeira parte da flhinl)a manifestação, para
referir-me, em seguida, sintetican)ente, ao histórico que o dr. Claret fez da
legislação das terras devolutas, no qual ele pôde citar alguns aspectos fufl(lafllefl-
tais que interessam e que me permitirei usar na minha colocação.

O primeiro deles, de conhecimento geral, é que as terras devolutas,
para usar uma linguagem mais simples, são aquelas do gênero terras públicas.
Terras públicas, terras do governo, terras do patrimônio público, terras da I.Jnião
ou do Estack) OU (lo >5 municípios. Desde a ()nstituiçào (LI República de 1891,
com a queda do lI1)J)ériO e a transf miaçao das antigas províncias em Estados,
elas passaram ao domínio dos Estados. A transferência do domínio das terras
devoluta.,, salvo aquelas de interesse nack)nal, para a propriedade d >s Estados,
foi, sem dúvida, urna evolução muito grande no federalismo brasileiro.

Lembro aqui o sofrimento revelado pelo professor Ivan, na tribuna,
quando, embora defendendo enfaticamente a urgência de superar os obstáculos
à implementação das desapr( priações para a reforma agrária, falava da
necessidade de destinar terras públicas dos Estados a esse tipo de projeto. Por
quê? 1 >or que, se é ta() difícil - como foi revelado aqui e já é sabido por tantos
de nós - o procedimento de desapropriação de terras naturalmente particulares
para assentamento de trabalhadores rurais, o que significa a transferência de uma
propriedade privada para a propriedade pública para, depois. ser redistribuída?
Que logica haveria em que as terras, já de propriedade pública, tssern
distribuídas ou destinadas sem urna compatibilização com os objetivos da
reforma agrária?

Estou a repetir o que já digo há algum tempo COfio procurad r desta
Casa, à qual tenho a honra de pertencer, no interior da qual tive oportunidade
de estudar e escrever sobre a matéria: que lógica haveria em se transferir ao
domínio particular terras ou tratos de terras devolutas se, amanhã, pl nã
estarem cumprindo a função social da propriedade, podem vir a ser desapro-
priada ,, peh govern( federal? '\'à há lógica no raciocínio.

Não obstante seja verdadeiroque, com relação ao prOcedililent() de
distribuição para a refo )rlfla agrária, o constituinte de 988 tenha retro cedido em
relação ao que dispunha o Estatuto da Terra, por força da pressão levada a efeito
pela II)R e pelo Centrão, não é menos verdade que os Estados compatibilizaram
sua p fítica de destinação de terras públicas e devolutas ao Plano Nacional de
Reforma Agrária. Isso está estampado no artigo 188 da Constituição Federal e foi
observado pelo constituinte estadual de 1989, cujo trabalho, no que se refere às
terras devolutas, é incomparavelmente o mais avançado da Federação, entre as
Constituições produzidas a partir de 1988.

I)e fato, um eswdo comparativo) das Constituições estadtiams vigen-
tes vai levar à constatação de que o constituinte de 1989, em Minas Gerais,
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avançou anos-luz na consideração e na regulamentação da política de destinação
das terras públicas e devolutas. Entre outros avanços, destacaria a declaração,
diria mais, a exigência de que o Estado passe a promover ações discriminatórias
com vistas a identificar as propriedades públicas, cadastrá-las e, a partir daí, dar-
lhes a destinação compatibilizada com o Plano Nacional de Reforma Agrária.

No exercício de sua competência indelegável, o Estado de Minas
Gerais, por meio de seus constituintes, em 1989, declarou o que aqui reproduzo
em linguagem não técnica, mas coloquial: não queremos mais destinar à
propriedade privada terras com áreas superiores a 250 ha. já fizemos isso muito.
O Estado dc Minas Gerais não quer mais criar latifúndios, por isso limitou a 250
ha a área de terra devoluta transferível ao particular.

Exceto para as titulações dentro da reforma agrária e aquelas
doações de até 50 ha, que preencham os requisitos similares ao de usucapião,
o Estado exigiu prévia e específica aprovação desta Casa Legislativa para que a
titulação se faça a qualquer título, legitimando-se a posse, concedendo-se o
ck mínio, regularizando-se a propriedade.

A obra do Poder Constituinte Estadual de 1989, infelizmente, ainda
não foi entendida, ou não se quis efetivamente cumpri-Ia. Isso porque, desde
então, a Lei n 11.020 vem adiando a exigência constitucional de realização da
discriminatória prévia.

Solicitei uma pesquisa na biblioteca da Assembléia e não encontrei
alteração na Lei n 11.020. Se os dados estiverem atualizados, a Assembléia, a esta
altura, não poderá mais receber processos de legitimação ou titulação encami-
nhados pela Ruralminas. Não sei se esse prazo já foi prorrogado.

De toda sorte, o fato é que o Estado de Minas Gerais, desde 21 de
setembro de 1989, não assumiu a obrigação de fazer cumprira Constituição no
que toca à implementação de programas de discriminatória no Estado para fins
de identificação das terras públicas e de destinação delas, de firma compatível
com o Plano de Reforma Agrária.

Isso é uma realidade. Não basta a identificação ou a constatação do
fato e o lançamento da crítica. É preciso, primeiro, que não nos acomodemos
a essa situaçao. Não é desejo de ninguém, de nenhum órgão, como a Ruralminas,
que não se faça a discriminatória. Isso não depende de uma fundação no âmbito
de uma administração como o Estado. Essa é uma vontade política de governo,
ou de governos, porque um programa de discriminação e posterior distribuição
fl() se faz em quatro anos.

É preciso que se dê o passo primeiro, é preciso que se assuma com
vontade política o cumprimento do que a Constituição exige. É preciso que se
busquem, que se identifiquem as fontes de recursos para financiar esses
programas. Sabemos das dificuldades por que passam os poderes públicos deste
país. No entanto, se há necessidade de identificar terras para reforma agrária,
independentemente do complicado procedimento judicial de desapropriações
relatado pelo professor Ivan, é preciso que se busquem financiamentos.
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Proponho COfi( sugestão para discussão e, everitualmente, até para
aprovação) na plenária deste evento. o seguinte: em primeiro lugar, que se
busquem fontes de financiamentos, principalmente fontes internacionais, para
os gramas de discriminação emMinas Gera is, dando ênfase a um aspecto que
t:Imf)em flà() passou okspercebido ao constituinte estadual de 1989. lainp )uco
ao legislador ol'(liIiárío) (11k' se lhe seguiu: as terras públicas e devoluta.-, de Minas
Gerais devem ser destinadas prioritariamente ao assentamento de tlaballlaok)res
rurais. ISSO) C o que (11/. O artigo 02 da Lei nll 11.020.

Outro aspecto a ser enfatizado é a proteção dos ecossistemas
naturais e a preservação de sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqucologico. espele( )Iogico, paleontológico, eco )Iógic() e científico. 1-1oje, OS

linanciadores internacionais têm interesse no financiamento de projetos que
visem à proteção ambiental, à proteção cultural e à proteção paisagística. Essa,
a iiieii ver, é Unia fOrimi de tentar sensibilizá-los para programas de discrimina-
cao. Na efetivação de tais pr( )gramas, será possível identificar as áreas (ILIC

mercam proteção ecológica, ambiental, e, em assim o fazendo. assegurar 0:10)

só um meio ambiente saudável, mas tambeni. perdoem-me a expressão, por
tabela, a identificação das terras públicas que serão destinadas ao assentamento
de trabalhadores rurais.

Para concluir, antecipando-me a um eventual questio )namento
s( ,l)re a viabilidade de condicionar, na pr:itica, as legitimações de posse ou as
it ulacões promovidas até agora pelo Estado à realização das discriminações,

resgato) unia proposta ()ti, pelo) menos, urna idéia do dr. Mário Rani( >,s Vilela,
painclista deste evento, quando diretor-geral da luralminas. Convicto de que o
trabalho de tiwlaçào pela titulação não tinha sentido e interesse social, de fazia
o seguinte questionarnento: quem sabe fazemos uma pesquisa para identificar,
f() campo, aqueles que foram titulados ao longo de todo esse período. e verificar,
ainda (IUC por aniostrlgem. se a titulação foi fator de preservação daquela familia
no campo? Será que a titulação pela titulação cumpriu a função social que os seus

F( Imoventes diziam pretender? Ou será que ela fi fator de concentração de
terras, de criação de latifúndios? A partir do 1110 )Inento em que trabalhador
adquiria o título de propriedade, e isso era mais verdadeiro num passado ,remoto,
há 20 ou 30 anos, ele passava a ser, potencialmente, ou um vendedor de terras
ou um "grilável" pelos poIerosos.

Deixo essas propostas para discussão, para debate, com a única
intenção de contribuir com esta iniciativa da Assembléia Legislativa, que merece
aplausos por abrir as portas à participação) dos maiores interessados numa
1)0 )lltica fundiária neste Estado, que são os iraball'tadores rurais.
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ASSENTAMENTOS - MODELOS
E RESULTADOS



DESCONCENTRAR A RENDA E A PROPRIEDADE

João Pedro Stédile

Membro da Coordenação Nacional do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST)

Nós, do Movimento dos Sem-Terra, sentimo-nos muito gratificados
em poder participar deste debate e, na medida do possível, expor nossas idéias
sobre esses vários temas que compõem a problemática da nossa agriculturae do
meio rural no Brasil.

Sobre o tema, que é bastante amplo, haveria vários aspectos a
desenvolver, mas, infelizmente, em função do tempo e em respeito aos demais
participantes do painel, vou-me ater a alguns elementos que consideramos OS

mais importantes em relação aos assentamentos.
Gostaria de comentar três aspectos gerais: primeiro, o que enten-

demos como assentamento; segundo, quais são os resultados dos assentamentos
até agora; e terceiro, (lual é nossa proposta para os assentamentos e para a
reforma agrária no Brasil.

Vou fazer um comentário geral, em nível nacional, até porque os
outros participantes, pelo que perccbi, são especialistas na situação de Minas
Gerais e porque não conheço absolutamente nada da realidade mineira.

Sobre o primeiro ponto, acho que há necessidade de construirmos
um conceito sobre o que são os assentamentos, hoje. Na verdade, os assenta-
mentos, como vêm sendo feitos atualmente, seja pelo Incra, seja pelos governos
estaduais, não correspondem, ainda, a um plano de reforma agrária. E por quê?
Em primeiro lugar, porque o próprio governo admite isso. A Visão majoritária que
existe no governo federal, embora o governo também esteja dividido em relação
à reforma agrária, é a de que os processos de reforma agrária e de assentamentos
são apenas uma solução para conflitos sociais. É por isso que o Incra só age
quando há ocupação ou quando há alguma situação de conflito, porque aí o
conflito vira um problema político, e é muito mais barato politicamente para o
governo resolver aquela demanda dos trabalhadores do que deixar que o
conflito se estenda.

Dessa forma, não podemos tratar essas soluções pontuais de um ou
outro conflito como se fossem um processo de reforma agrária. Vi, pelo ternário,
que já foram abordados esses aspectos da reforma agrária mais ampla, mas o
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sentido verdadeiro da reforma agrária é que ela tem que reestruturar a
propriedade da terra, ela tem que acabar com a concentração da propriedade
da terra. Esse é o sentido principal da reforma agrária. E OS assentamentos, da
maneira coIU() vêm sendo feitos, na() resolvem o problema da concentração da
propriedade da terra nem o problema de atender a imensa maioria dos
trabalhadores rurais, pois apenas de sem-terras são í.8 milhões de famílias, e, em
iS anos, nossos governos, de todas os matizes, conseguiram assentar menos de
15() mil. Nesse ritmo, mesmo apelidando esse processo de reforma agrária,
levaríamos mais de 100 anos para tentar resolver o problema.

O segundo motivo para dizer que esses assentamentos não são
reI ornra agrária é que o governo também não tem nenhuma política que consiga
(lar sustentacão a esse processo de assentamento - e aí nos equiparamos a todos
os pequenos agricultores. Uma política agrícola séria, como é praticada em todos

países desenvolvidos, fundamenta-se basicamente em três pilares: primeiro,
garantir preço justo aos agricultores, pois, do contrário, ninguém planta:
segundo, garantir crédito, porque a atividade agrícola depende de um ciclo, não
e como na industria, onde se fabrica um sapato pela manhà e, de tarde, já se pode
vendê-lo, ou seja, nenhuma agricultura do mundo funciona sem crédito, sem
financiamento: e o terceiro pilar da política agrícola é o seguro. A sociedade não
pode deixar o agricultor à mercê das intempéries e da natureza.

Infelizmente, no Brasil, nenhum desses três instrumentos vem
sendo aplicado em favor da agricultura familiar e dos PC(1UCIiO5 agricultores.
Assim, os assentados, ao se transformarem em pccwns agricultores, passam a
enfrentar esses mesmos problemas, decorrentes de uma política agrícola
completamente contrária à possibilidade de desenvolvimento da produção nas
pequenas propriedades.

E quem pensa que o governo est. preocupado engana-se. porque
governo tem, inclusive, defendido que sua ( luiic:i agrícola é moclernizadora,

e que é o mc'rcad() que vai regular a agricultura. A atual política econômica
neoliberal é uma política para acabar com a agricultura brasileira. E isso o que
eles têm deíndiclo publicamente. Em vista disso, penso que o governo atual é,
pelo menos, honesto. Ele não mente: mata o agricultor e diz que foi ele. Pior seria
se ele fosse ao enterro chorar.

Recentemente, alguns sindicalistas fram a uma audiência com o
presidente Fernando Henrique durante o Grit da Terra e i'eclaniaram que a
política agrícola estava aumentando o êxodo rural, pois apenas 20% cia
população está no campo. O presidente disse com a maior cara-de-pau: "Ora,
não vejo problema nenhum no êxodo rural. Aliás, o objetivo cio meu governo
é que, até o ano 2000, cheguemos a apenas 5 a 8% da população no meio rural,
porque é o que acontece nos países modernos e desenvolvid s"

Nossas elites, a exemplo do presidente da República, sempre foram
iguais a macaco. Tudo o que vêem na Europa e i)( )5 Estados 1 Inidos. querem
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copiar. Só que copiam mal. A realidade brasileira não é igual à da Europa ou à
dos Estados Unidos. Temos que pensar a partir das necessidades do nosso povo.
E não simplesmente ficar copiandoo que é bom nos Estados Unidos e na Europa.

O segundo aspecto que gostaria de comentar é o resultado dos
assentamentos. Recentemente, estabeleceu-se urna polêmica na imprensa,
porque a confederação nacional dos patrões, a CNA, cujo presidente esteve aqui
nesses dias, encomendou uma pesquisa a um instituto tentando provar que os
assentamentos não deram certo. Ora, o objetivo da pesquisa já desacredita
completamente o mérito dos seus resultados, pois seria a mesma coisa que o PFL
encomendar uma pesquisa sobre o que pensam os militantes do PT. Obviamen-
te, os resultados iriam manipular a opinião dos petistas.

Nós, do Movimento dos Sem-Terra e da Contag, dispensamos esse
tipo de ajuda do sindicato dos patrões para os trabalhadores rurais. Se há uma
categoria que não pode falar da realidade do trabalhador rural é a dos patrões,
porque eles são os culpados por essa situação que está aqui. Então, não adianta
ficar encomendando pesquisa para provar o (IUC não é provável. Fizemos muitas
críticas à pesquisa porque pensamos que, metodologicamente, ela não seguiu
certos critérios científicos e, por outro lado, os resultados foram claramente
manipulados.

Por exemplo, apareceu na pesquisa que 28% dos agricultores
assentados tiraram crédito no Procera. Isso é pouco. E o presidente da CNA já
foi à imprensa dizer que 28°Á dos assentados estavam devendo ao Banco do
Brasil. Isso é uma mentira. O Banco do Brasil tem dito, anunciado e provado que
a única linha de crédito que tem maior índice de pagamento é o Procera. Apenas
3% dos assentados não pagam o l'rocera. Já os grandes fazendeiros, com terras
de mais de mil hectares, têm um grau de inadimplência que chega até a 86%. De
maneira que dispensamos esse tipo de "moralismo de cueca", pois querem
ensinar para os outros como fazer, mas não cuklain do seu próprio quintal.

A realidade dos resultados dos assentamentos é tema de uma outra
pesquisa que nos parece muito mais idônea do que a da CNA. É uma pesquisa
realizada pela FAO, o principal organismo internacional que cuida da agricul-
tura. Ela foi encomendada pelo ex-ministro da Agricultura Antônio Cabrera, com
o mesmo objetivo, ou seja, para provar que os assentamentos eram favelas. No
final da pesquisa da FAO, o ministro Cabrera teve que "dobrar o nariz", como
dizemos no Sul. Foi preciso o governo) Collor ser derrubado para a FAO conseguir
publicar a pesquisa, porque o Cabrera ficou tão envergonhado com os resultados
que proibiu a sua publicação. Felizmente, o povo brasileiro os derrubou muito
antes do que eles esperavam, e pudemos, então, ter acesso a esses dados.

E quais são os dados fundamentais da pesquisa da FAO? Em
Primeiro) lugar, a renda média nos assentamentos é de 3,7 salarios mínimos
mensais por família. Em segundo lugar, o processo de capitalização dos
agricultores: depois que 5o) assentados, em média, eles 'aumentam o capital
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familiar em 206%. Desafiamos qualquer Outra categoria de trabalhadores e
mesmo de microempresários a conseguir, em curto prazo de tempo, duplicar seu
capital, como aparece nos assentamentos.

Mas o mais importante são os indicadores sociais, e para isso, em
geral, os patrões não dão importancia, porque nár) sofrem o problema na própria
pele. Quais são os indicadores sociais fundamentais? Em primeiro lugar. nos
assentamentos não há mais fome. Em nenhum assentamento, as pessoas passam
tome, e na nossa sociedade existem ainda 32 milhões de pessoas que passam

)me.
F

'
iii segundo lugar, a m )rtalidade infantil fúi reduzida para a média

de iS por mil. cm todo o Brasil, quando no meio rural chega a 170 por mil. E.
nas regiões Sul e Sudeste, onde se inclui Minas, a mortalidade infantil dos
assentamentos foi eliminada. Nenhuma criança mais morre com menos de um
fl() de idade. E qual é a sociedade que pode se arvorar de ter acabado (Dfll a

mortalidde infantil? Se, para resolver a mortalidade infantil flO Brasil, precisás-
semos fazer assentamento, essa seria uma grande solução.

Também em relação à desistência, a média no Brasil é de 15%, o que
a FAO considera dentro elos indicadores normais de qualquer assentamento
humano. Mesmo em um condomínio de alto luxo. corno os de Belo 1 lorizonte,
as famílias, depois de terem comprado o apartamento. às Vezes desistem. É
normal que haja um processo de acomodação. F., nas regiões Sul e Nordeste, o
grau de desistência dos trabalhadores assentados é de apenas 4a 6'M do total dos
que receberam terras.

Mas O) mais importante para nós é que, mais do que os indicadores
econômicos ou sociais, mais do que as estatísticas, para analisarmos Se Uni

assentamento) deu certo ou não, deveríamos levar em conta dois parâmetros
fundamentais. Primeiro, como era aquela área antes do assentamento e corno é
agora. Em to d( S 05 assentanmcnt( >s, a niuclami a ocorre CLI noite para () dia. Um
latifúndio típico e improdutivo, com mais de mil hectares, que antes tinha 10, iS
ou 500 cabeças de gado, com Sou ( empregados, depois que vira assentamento)
dá emprego para 100 a 150 famílias, e o número de cabeças de gado, mesmo que
selam de leite, aumenta. O rebanho é maior do que aquele que o fazendeiro
tinha, fora toda a produção agrícola, que também se torna maior do que a
anterior.

O segundo parã melro> que temos para análise é como vivia o sujeito
antes de ser assentado - quando era bóia-fria, quando era arrendatário, quando
era meeiro - e como vive agora. Em todos os assentamentos analisados, a
mudança é também do dia para a noite. Antes ele trabalhava para ()5 )utr( )S. tinha
que pagar meia, ganhava urna mixaria corno bóia-fria e conseguia emprego só
de dois a três meses por ano. Já no assentamento ele tem trabalho o ano inteiro,
está produzindo para si próprio, (' tudo o que produz é para seu progresso
pessoal e de sua família. De maneira que há um progresso permanente. mesmo)

122



que continue pobre, porque ele está construindo para si próprio. Não é mais
como antes, pois, como empregado, vivia construindo para os outros.

Assim, quando se fala de resultados de assentamento, esses são os
dois indicadores que temos de analisar: como viviam as famílias antes e como
vivem agora; como era antes e como é agora.

O terceiro ponto sobre o qual queria conversar é a nossa proposta
de assentamento, do movimento dos sem-terra, que é bem diferente dessa que
o Incra e os governos estaduais estão aplicando. O assentamento tem de estar
dentro dessa nova visão do que é uma reforma agrária. E uma reforma agrária,
no Brasil, para ser realmente uma reforma agrária, tem que resolver os problemas
agrários contundentes e que afetam nosso meio rural.

Entre os problemas mais graves estão a concentração da proprieda-
de da terra e a má utilização da terra, pois só 11% de nossas terras são utilizadas
para a agricultura, o que é uma vergonha para o povo brasileiro.

O terceiro problema é o que se produz na agricultura, nas terras
mais férteis do Brasil: sã(> produtos de exportação ou os chamados produtos de
sobremesa, que são o açúcar, a laranja, o café e o cacau. O povo brasileiro não
precisa desses quatro produtos para viver. Precisa de arroz, feijão, farinha de
mandioca, leite e carne. Infelizmente, nossas melhores terras São para os
produtos de exportação ou de sobremesa.

Por isso, uma reforma agrária tem de reorganizar a produção em
nossas melhores terras e não dar aos assentados as piores "pelancas" de terras
que existem. Depois, é fácil ir à televisão e chamá-los de vagabundos, dizer que
não produzem ou desistiram. A reforma agrária deve ser feita com as melhores
terras do Brasil.

O quarto problema é a fome. O povo brasileiro está envergonhado
das nossas elites, que, em 500 anos de exploração dos recursos naturais, não
conseguiram resolver o problema básico de qualquer comunidade - mesmo a
de animais -, que é alimentar OS seus membros. Nessa sociedade brasileira, o
homo brasiliensis não conseguiu resolver esse problema. Trinta e dois milhões
de pessoas passam fome todos os dias, e outros 65 milhões de pessoas se
alimentam aquém de suas necessidades. A reforma agrária tem de resolver o
problema da fome, que atinge, sobretudo, as cidades.

O quinto problema grave da agricultura é o êxodo rural, forçado
pela política agrícola.

O sexto problema se refere ao modelo tecnológico aplicado, que
interessa apenas às multinacionais, que produzem os agrotóxicos e as máuinas
agrícolas.

Uma reforma agrária não é apenas fazer assentamentos e resolver
probleminhas dos acampados. Ela tem que mexer com esses problemas. Quando
os agricultores recebem a terra, têm que receber um outro modelo econômico,
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que esteja casado com a mentalidade de reorganizar a economia brasileira, de
modo que seja voltada sobretudo para os interesses e as necessidades básicas
da população e para o mercado interno.

Achamos que é possível gelar progresso econômico e social se os
assentaiiientos se clesenv )lverem e organizarem sua produção baseados em três
aspectos. Em primeiro lugar, garantir a subsistência das famílias. Ilas têm que
produzir, antes de tudo, para comer. Se isso fr resolvido, é um primeiro passo.

Porém, só se alimentar não gera progresso nem excedente econô-
mico. A segunda medida é que as famílias produzam para o mercado interno de
massa, para as grandes populações que precisam se alimentar nas cidades.

O terceiro aspecto é que, necessariamente, precisamos casar os
assentamentos com a agroindústria. Hoje, t<>(-1(>s os alimentos que vão para a
mesa dos trabalhadores nas cidades passam por algum processo agn industrial.
Até mesmo o feijão, Com o qual estávamos acostuniados, se não estiver bem
limpo, a (lona de casa não o compra mais. () casamento com a agroindústria é
que vai gerar progresso econômico, aumentar a renda do agricultor, trazer as
tecnologias mais modernas para o interior e evitar o êxodo rural, sobretudo da
nossa juventude.

Nenhum de nossos filhos, nenhum jovem sonha em pegar uma
enxada. A enxada é coisa do passado. Nossos filhos sonham em dirigir tratores
e empresas, em atuar com computadores. SÓ é possível levarmos esse moder-
nismo para o interior com a agroindústria. E ela que vai criar esse tipo de
emprego mais nR)demo, que requer mais conhecimento e no qual os nossos
filhos podem trabalhar. Não adianta continuarmos corri esse modelo agroindustrial
superconcentrad), com meia dúzia de empresas multinacionais. SÓ para se ter
uma idéia. 85 das agroindústrias estão concentradas no Triângulo, em Belo
1 lOflZ()tIt, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

É evidente que, com isso, não há pais que se desenvolva no meio
rural, principalmente com essa extensão continental. Então, preganios unia
agroinclústria de outro tipo, ou seja, desconcentrada, em que todos os municípios
(lo) interior possam ter seu laticínio, sua fábrica de conservas, verduras e trutas,
levando, assim, o desenvolvimento rural para todo o flOSSO país.
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INVESTIMENTOS SÃO ESCASSOS

Maria Anônia Costa Nogueira

Diretora de Política Agrária da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais (Fetaezng)

Quero ressaltar que vou repetir vários aspectos já mencionados pelo
companheiro João Pedro. Infelizmente, no Brasil, não existe uma verdadeira
reforma agrária. O que existe referente a reforma agrária e assentamento leva-
me a dizer que temos uma reforma agrária no escuro. Justifico a minha afirmação
atendo-me ao Estado de Minas Gerais, cujo processo é do meu conhecimento.
No âmbito nacional, o assunto foi tratado pelo companheiroJoão Pedro. Quando
digo que há uma reforma agrária no escuro, é porque em Minas Gerais há 37
projetos de assentamento, e apenas em 6 deles há energia elétrica. 1-lá, ainda,
uma portaria do Incra, de dezembro de 1995, retirando da sua responsabilidade
o processo de eletrificação nos assentamentos, nas parcelas e nas moradias. Isso
é muito sério, porque a energia elétrica é um dos fatores mais importantes para
o desenvolvimento do assentamento.

Falar de modelo de assentamento é falar de um dos mais difíceis e
complicados temas. Primeiro porque, de fato, não existe reforma agrária no País.
O que vemos, na prática, e o que aconteceu até hoje, em Minas Gerais, foram
desapropriações onde todos os assentamentos vieram por ocupação de terra OU
de área de conflito. A verdadeira reforma não é apenas isso. Precisa ser muito
mais que isso. Se existem os conflitos e a forma para se chegar a uma terra pela
sua ocupação, há também a lentidão dos processos, que gastam em tomo de
quatro ou cinco anos desde a vistoria até a criação do PA, que é o projeto de
assentamento. Quando o Incra chega ao local, os trabalhadores já fizeram o
trabalho que ele teria de fazer. Assim, já há o desenho, no chão, feito pelos
trabalhadores, exatamente em virtude da demora do Incra OU do governo federal
nas suas ações para implementar o projeto de assentamento.

As experiências são diversas em nosso Estado, e diversas s()
também as suas formas. É claro que predominam as parcelas individualizadas e
alguns projetos com área ou trabalho coletivo.

Alguns projetos não têm áreas coletivas. Alguns têm agrovilas,
outros não. Todos os projetos têm associações, uma forma de organização dentro
do projeto. Nem todos têm máquinas agrícolas. Quando as têm, o uso é coletivo.
Os primeiros assentados ajudam os que chegam depois, pois são projetos
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cornuniLírios. As Limílias assentadas têm direito a alguns crédito. ,, do governo
federal, que totalii.:rm perto de R$ 9 mil por família. Mas o governo nunca libera
recursos suficientes para que as famílias assentadas possam cumprir um
cronograrna de produção.

Eni Nlin.ts (erars, os primem )5 projeto-, de assentamento foram os
de Fruta clAnta. joa() Pinheiro, Barreiro, Iturama, Cruz Macaúha, Aliança,
Ai-nega, além de outros. Os projetos fliais antigos tem mais ou menos dez anos.
Ainda não foram concluída,-, as obras de infra-estrutura nem os investimentos
necessanos para sua verdadeira emancipação.  Estou me atendo aos projetos de
reforma agrária do Incra. Como exemplo, vou citar o projeto de Fruta Dantas,
em loiro Pinheiro, com 220 famílias. Ele necessita de 12 poços artesianos para
resolver seu pn ,lilema de abastecimento, mas ainda faltam S. Faltam água e
energia em to.k)s os projetos de assentamento. Podemos dizer que estilo
gritando por água. As obras de infra-estrutura fl() chegam.

Voiime reportara um relatório que foi citado pelo próprio governc ).
Nele é dito: "C )nsideramos os assentamento.,' fracassados'. Quero contestá-lo,
pois as famílias que há quase dez anos se encontram nesses assentamentos estão
produzindo e vivendo melhor que as pessoas elite vivem nas favelas. Essas
famílias são pioneiras, estão garantindo o assentamento na prática. Quem está
falhando é o governo, quando não libera os recursos e não implementa as obras
de infra-estrutura necessárias.

Então, elas são pioneiras. Sabem por quê? Estão produzindo
alimentos não S() para o consumo, mas também para o comércio. Isso precisa
ser considerado. Ao avaliar se o assentamento está fracassado, é preciso fazer
uma análise séria sobre o investimento feito pelo governo. Onde o governo iuis,
onde investiu, o assentamento foi uni sucesso. Posso citar aqui Barreiro e
Iturama.

Sabem qual é a renda média por família? Sete salários mínimos
mensais. Lá, o governo investiu. Isso prova que o pessoal que está nos
assentamentos quer produzir, quer desenvolver-se, basta que o governo faça os
investimentos e libere OS recursos necessários. Agora, corno desenvolver-se sem
água rios assentamentos? Corno industrializar os produtos para melhorar a renda
sem energia elétrica? Não tem jeito. F.ntào, o governo tem de entender que, para
que haja a reforma agrária, a consolidação dos projetos de assentamento, é
necessário, antes de tudo, a liberação dos recursos e os investimentos. Sem isso,
as famílias irão trabalhar muito mais e, inclusive, terão de fazer milagre para
produzir.

Com relação aos assentamentos em Iturama e Barreiro, existe uma
pesquisa com esses dados. Acho que essa pesquisa deveria ser divulgada pela
Assembléia, porque existe um relatório falando do fracasso, mas é preciso que
apresentemos o sucesso, as coisas que dão certo.

Aproveitando para falar dessa queSrã() da falta de recursos, gostaria
de dizer que em Minas Gerais, só neste ano, são necessários, para a implementação
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das obras de infra-estrutura nos assentamentos existentes, em tomo de R$ 18
milhões. Sabem quanto o governo federal liberou até hoje? R$ 2,5 milhões.
Sabem quanto ele liberou para Minas Gerais? R$ 70 mil. É uma situação muito
séria. As pessoas que estão nos assentamentos hoje fazem milagre para continuar
produzindo sem os recursos e investimentos necessários.

É claro que o Procera é um crédito muito importante. E ele é muito
bem aproveitado pelas famílias assentadas. Mas acontece que ele é liberado com
atraso. O governo nunca libera o recurso a tempo de cumprir o cronograma de
produção.

A FAO demonstrou que, em Minas Gerais, a renda média mensal por
família é de 3,7 salários mínimos. Isso comprova que houve uma alteração na
realidade de vida daquelas famílias que, na grande maioria, eram bóias-frias ou
estavam nas periferias das cidades, desempregadas, sem receber nem salário
mínimo.

Outra questão que está comprovada é que os assentamentos, apesar
de todas as dificuldades, ainda produzem para o mercado. Apenas 35% ficam
para o consumo, e os 65% restantes vão para o mercado, inclusive para ajudar
a abastecer o mercado interno dos municípios. Cada município que tem
assentamento teve alterada a sua realidade, o seu desenvolvimento, quando da
implementação de projetos de assentamento.

O combate ao analfabetismo e à mortalidade infantil é um fato real.
Foi falado aqui, neste seminário, que OS assentamentos estão

recebendo cesta básica, mas isso não é do meu conhecimento. Ela está
demorando até para os acampamentos. Não é do meu conhecimento que os
assentamentos estejam necessitando e dependendo de cesta básica. Ao contrá-
rio O que se vê são os companheiros dos assentamentos ajudando os
companheiros que estão acampados.

Outro aspecto que a pesquisa demonstrou é que o poder aquisitivo
das famílias, quando assentadas, aumenta. A realidade é que, da cidade para o
assentamento, é aumentado em 206% o poder de consumo.

Algumas questões importantes para o assentamento precisam ser
colocadas aqui. É preciso que o governo federal, por meio do Incra, crie um
cronograma com prazos para implementação dos projetos de assentamento. Isso
não existe hoje. Existem assentamentos em Minas completando dez anos e que
não vão ser emancipados, concluídos. É preciso ter um cronograma do próprio
governo com tempo definido para a conclusão. Assim se pode passar para os
outros, priorizar outras áreas.

Um outro aspecto é que podemos afirmar com muita clareza e muita
convicção) que a reforma agrária e os assentamentos têm um papel importante
na produção de alimentos básicos, alimentos que estão na mesa de pelo menos
uma parte da sociedade, porque, infelizmente, no Brasil, temos 32 milhões de
pessoas que não comem. Mas os assentamentos produzem alimentos que vão)
para a mesa daqueles que podem comprar, que podem comer todos os dias.

127



Quero também dizer que é preciso que o governo assuma o
compromisso de fazer a reforma agrária, e não se limite apenas a desapropriar
quando existem conflitos ou ocupações. Devido à realidade de hoje é que os
trabalhadores continuam se organizando e ocupando terras. Não nos resta outra
alternativa a não ser o processo de organizar e de ocupar. E como se fosse
gotejando o assentamento de famílias por este Brasil afora.

É preciso que o governo não só estabeleça metas, que são
pequenas, mas, de fato, encare a realidade de cada Estado. Só em Minas Gerais
temos urna demanda de 60() mil famílias de sem-terra. Ternos assentadas cerca
de 3 mil famílias. É muito pouco, e o governo precisa ser mais ágil.

Concluindo, quero dizer que não concordamos com modelos de
assentamento que venham de cima para baixo. É preciso fazer assentamentos,
mas discutindo e planejando com as famílias que vão ser assentadas.

É claro que podemos ter algumas questões como princípios; é claro
que precisamos discutir o uso da terra, o desenvolvimento no assentamento, a
agroindústria, mas é preciso discutir, com as representações de quem vai viver
ali, a melhor forma de fazê-lo.
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É ESSENCIAL ORGANIZAR A PRODUÇÃO

Rosanne Galuppo Fernandes FÉlix
Orientadora de Projeto e Assentamento do Instituto

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (mera) em Minas Gerais

Corno técnica do lncra/MG, vou-me concentrar aqui especificamen-
te em uma das atribuições dessa divisão, que é o apoio ao desenvolvimento
econômico dos projetos de assentamento.

Quando se fala em apoio ao desenvolvimento econômico de
assentamentos, deve-se falar, automaticamente, em infra-estrutura e crédito.
Concordamos com a relevância desses fatores e reiteramos a posição, já
defendida neste seminário, sobre a necessidade de ampliar os recursos voltados
para a viabilização de assentamentos, a partir de infra-estrutura e crédito em
tempo hábil.

Mas entendemos que o apoio ao desenvolvimento dos assentamen-
tos envolve um outro fator igualmente importante, que, no caso de Minas Gerais,
flO tem sido objeto de ações sistemáticas. Estamos falando do apoio à
organização dos produtores com maiores possibilidades de desenvolvimento
econômico. É especificamente esse fator - a organização produtiva - que vamos
focalizar aqui, citando quatro experiências para justificar nosso enfoque.

A primeira delas ocorre no projeto de assentamento de Santanna,
no município de Monsenhor Tabosa, no sertão ) cearense. Sabemos que existem
modelos mais consolidados de organização produtiva no Brasil, mas escolhemos
o de Santanna por dois motivos. Em primeiro lugar, porque ele está localizado
numa região com condições naturais desfavoráveis, de baixo poder aquisitivo
e fraca em mercado - portanto, com condições muito parecidas às dos
assentamentos que temos em Minas Gerais. Em segundo lugar, o processo de
organização produtiva que se deu nesse assentamento foi fruto da convergência
de duas forças: de um lado, um amplo programa de capacitação, que vem sendo
implementado pela Superintendência do Incra no Ceará já há alguns anos, que
incentiva o associativismo e a gestão dos assentamentos pelos próprios
assentados; de outro lado, as ações do MST no Estado, incentivando a frmação
de cooperativas nos assentamentos sob sua liderança.

Com base nessas duas orientações, foi constituída em Santanna, em
1992, uma cooperativa, que é responsável não só pela representação do

129



assentamento em demandas e reivindicações, mas também pelo planejamento
e por toda a organização social, política e produtiva do assentamento. No que
diz respeito à organização produtiva, o associativismo está presente em todas as
etapas do processo de produção, o que significa que OS assentados a(kluireni
insuinos, aplicam recursos, produzem e comercializam coletivamente, mas,
I)IiI)cipallileflte, decidem em conjunto o que. quanto, como e para que produzir.

Apenas para citar um dado de renda o nu relação a esse assentamen-
to. em 1994, levantamento da Superintendência do mera do Ceará indicava. em
Santanna, uma renda 25Õ/ superior à média dos assentamentos no Estado. 1 loje,
a cooperativa já se prepara para ampliar as bases de comercialização do
assentamento, providenciando a instalação depontos de venda de seus produtos
em municípios de mercados mais amplos.

Queremos importar esse modelo? Não, não é o caso. Estamos
citando essa experiência para mostrar ações convergentes favorecendo um
processo de soma de esforços, organizadas por unia cooperativa (l111 busca o
desenvolvimento apesar das condições adversas.

As outras experiências que vanlos citar se dão em Minas Gerais. A
primeira delas é a do projeto Nova Santo Inácio l(anchinho, no município de
Campo Florido. Nesse assentamento, o processo de organização produtiva é
fruto da própria capacidade dos assentados.

Eles não tiveram nenhuma orientação ou apoio nesse sentido e,
mesmo ) assim, foram capazes de formar grupos que aplicam recursos em
conjunto. Em alguns casos, também produzem e comercializam em conjunto
alguns produtos. Isso vem favorecendo a ampliação da base técnica do
assentanientO, que, com apenas dois anos de criaçào, já produz excedentes
comercializados. Hoje, eles vendem seus produtos não apenas em Campo
Florido, mas também em Perdizes. Uberaba, Uberlândia cem outros municípios.

O segundo caso de Minas que vamos citar é cio projeto de
assentamento de Fruta d'Anta. Nesse assentamento, também houve uma
convergência de ações. De um lado, uni sindicato de trabalhadores rurais
extremamente mobilizador; de outro, unia assistência técnica contínua, sistemá-
tica, extremamente sensível e criativa da Ema ter local.

Coni base nessas duas forcas, os assentados se organizaram em
tomo de uma linha mestra de desenvolvimento (lllC definiu a produção leiteira
como atividade principal. 1 loje, a produção é de 7 mil litros por dia, viabilizando
no assentarnento a formação de uma cooperativa que será a maior fornecedora
de leite do município.

E, finalmente, a quarta experiência é da Co )oagrá ria, cooperativa
que integra cinco assentamentos do Norte de Minas e que foi fruto do esforço
de assentados, sindicato cios  trabalhadores rurais e UNB.

Constituída em abril deste ano, a Coo >agrária ainda não apresentou
resultados concreto s. mas merece ser citada por representar um esforco
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associativo em busca do fortalecimento econômico dos assentamentos, através
de mecanismos coletivos de obtenção de crédito, aquisição de insumos,
assistência técnica e comercialização.

Sobre essas quatro experiências, queremos destacar três aspectos.
Primeiro, que elas demonstram esforços diferentes, em níveis diferentes, mas
têm em comum a busca do desenvolvimento econômico por meio de uma
organização produtiva, fortalecida através do associativismo.

Em segundo lugar, elas nos mostram que os assentados querem e
podem ser chamados a se integrar e a se associar em torno do desenvolvimento
dos assentamentos. Valorizando essa capacidade, é possível, na prática, a
convergência de ações, seja entre o Incra e os assentados, entre os assentados
e os órgãos de apoio, entre os assentados e as lideranças, ou entre o Incra e as
lideranças.

O terceiro aspecto que queremos destacar é que, no caso de Minas
Gerais, essas experiências citadas chamam a atenção para o fato de que, ainda
que tenham sucesso, existem local izadamente, preponderando aquelas que não
mobilizam o poder de grupo ou de unidade do assentamento.

Entendemos que é necessário rever esse fato e estamos trabalhando
para definir unia nova política de condução de assentamentos, que priorize
também ações e investimentos voltados para o apoio ao desenvolvimento
econômico (k)s assentamentos, fortalecendo a sua organização produtiva. I
neCessIri() dizer (RIC essas ações só terão legitimidade se forem definidas com
a participação dos assentados, respeitando seus valores e interesses e as
especificidades de suas lideranças. Também é importante enfatizar que, na
definição e na operadonalizaçã() dessas ações, será fundamental potencializarmos
o interesse e a capacidade operacional dos órgãos do governo do Estado, das
universidades e das entidades representativas, entre outros agentes.

Para sermos mais específicos, vamos listar cinco elementos que
julgamos estratégicos para a organização produtiva e que devem estar presentes
em unia política efetiva de apoio ao desenvolvimento econômico dos assenta-
mentos. São eles: programa sistemático de assistência técnica, indispensável
desde o início do assentamento, como elemento de orientação e fortalecimento
de sua base técnica; programa de capacitação em gestão e associativismo,
fornecendo instrumentos que contribuam para que, através de novas habilidades
e da conjugação de esforços, OS assentados vençam desafios que lhe são
colocados enquanto pequenos produtores; apoio ao desenvolvimento de
estruturas formais de representação, sejam associações ou cooperativas, levan-
do-as a, além de representar demandas e reivindicações, atuar como instâncias
mobilizadoras, capazes de planejar, coordenar, dirigir e avaliar o assentamento
enquanto unidade produtiva e social; elaboração, com a participação dos
assentados, de planos de desenvolvimento que, levando em conta as peculia-
ridades de cada assentamento e valorizando vocações produtivas tecnicamente
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identificadas, orientem a organizaçto dos assentados em tomo de metas e ações
necessárias: programa de aplicação orientada dos créditos que dê suporte ao
plano de desenvolvimento eSLIbelCci(IO.

Esses Cinco elementos traduzem uma avaliação de ações necess:i-
rias a partir do nosso trabalho pratico com os assentamentos, mas. ao  mesmo
tempo, s() pontos consensuais cuja defesa mio é nenhuma novidade. Por isso
rnesnio, achamos que eles devem ser objeto de discussão e de ações convergen-
tes através de parcerias. Sozinhos, eles n:Io esgotam os problemas que vêm
afetando o desenvolvimento elos assentament s, nem substituem as soluções
necessária-, Clit outros níveis.

Reaflrmamos a importância da anipliacàu de recursos liberad )s eiri
tempo hábil para crédito e irnp1an1acI( de infra-estrutura. mas ressaltamos a
necessidade da ampliação desses recursos, inclusive para viabilizar trabalhos (te
apoio ao desenvolvimento da organização produtiva e de experiências associativas
que l( )rtaleçam economicamente os assentamentos, possibilitando, enfim, que
propostas técnicas ultrapassem o discurso e sejam implementadas na prática.
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A EXPERIÊNCIA DA COLONIZAÇÃO EM MINAS

Aluízio Fantini Valério

Presidente da Fundação Rural Mineira de
Colonização e Desenvolvimento Agrário (Ruralmlnas)

Entendemos que o objetivo precípuo deste encontro é tocar a
reforma agrária, mas a coordenação do evento considerou oportuno e conveni-
ente trazer ao conhecimento dos participantes, dentro do enfoque da coloniza-
ção, a experiência vivida por Minas Gerais, especialmente nos últimos 20 anos,
na área de assentamentos. Portanto, vou tentar desincumbir-me dessa tarefa
neste pequeno tempo, muito embora entenda que estamos, a rigor, muito
motivados a uma maior participação nos projetos do movimento de reforma
agrária. O governo de Minas está colocando, na atualidade e nessa conjuntura,
uma posição muito clara de apoio e estímulo a esse movimento, a fim de que
a reforma agrária saia da retórica.

A rigor, temos urna experiência primeira de colonização na área do
jaíba, na década de 50, plantada pelo Inic. Ela não foi bem sucedida. Eram entre
280 e 300 produtores. Nós nos encontramos 20 anos depois no Jaíba, tratamos
de titulá-los e nos incorporamos àquele esforço que era feito de integração do
Jaíba à economia do Estado. Com a motivação existente na época, evidentemen-
te muito mais pessoas ocuparam a área. As pressões sociais, no entanto, eram
pequenas, e a nossa cultura, nosso desenvolvimento e nossa economia eram
muito diferentes do que são hoje.

A sociedade hoje está também pressionando com movimentos de
apoio à ecologia. Na década de 70, a grande motivação era ocupar espaços
vazios, porque o Brasil tinha uma produção física inexpressiva para uma área
imensa, e Minas Gerais fazia parte daquela realidade, com toda a sua diversidade
de clima e solo e suas grandes potencialidades. Então, a direção das lideranças
da época entendia que o enfoque era ode ocupação do espaço. Por isso, os perfis
que serão relatados não representam urna escolha, mas um caminho que,
naquela realidade, naquele momento, era o que a todos parecia o melhor.

Dentro cio Projeto Noroeste, que ti um plano para integrar 20% do
Fstado à economia estadual, desenvolvemos sete projetos, nos municípios de
Jaíba, João Pinheiro, Iinaí e Matias Cardoso, os quais totalizaram 38 mil ha, e
1.279 fainflias foram beneficiadas com uma área média de propriedade de 30 ha.
Isso ocorreu entre os anos de 1971 e 1977.
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Entre 1974 e 1980, foram desenvolvidos, dentro de programas
especiais, três projetos atípicos, de grande impacto. Um deles foi o Padap, em

Gotrdo, junt( aos rios ParJnaíI)a e lbiá, com uma área de (,() mil ha,
aproximadamente. metade da qual desapropriada, envolvendo 407 produtores,
ti m uma área média de 1 .48 ha. O Padap teve uma influência fundamental no
pr<)cesso de ocupação. Ele fOi referência para muitos projetos no Esta(h) e no
brasil, bem Como para programas que mais adiante vamos relatar.

Em 1977, teve início o Padsa, que foi um programa cia Serra das
Araras, junto ao Rio São) Francisco, com 31 .'i mil ha. beneficiando 1 10 produtores,
com uma área média de 285 ha. Hoje, temos a Chapada Gaúcha, que está
:lpresentafld() resultados muito importantes.

Um outro) projeto, de produção hortifrutigranjeira intensiva, o
PAI)/SUL, foi desenvolvido em Turvolfindia, abrangendo quase 1.000 ha,
('nV( )iVefl(1() 40 famílias.

Depois tivcinu,entre 1983 e 1987, assentamentos especiais, (1UC

lo )rani desenvolvidos dentro de um contexto cio Programa cio Nordeste, em
articulação com o Incra, em convênio com o Estado.

Existem nove projetos em Matias CaR()so e jaíba. Eles somam 32
mil lia, atendem 960 famílias, com uma área média de assentamento de 33 lia.

Foram desenvolvidos, entre 1986 e 198. quatro) projetos em
articulação) direta com o Incri. com um perfil mais voltado para a reforma agrária.
em Varzelândia e em 1 irucuia, totalizando) 10 mil ha, 239 famílias, com 116 lia em
mecha.

O iaíba, a rigor, foi concebido na década de 70. Ele na() tinha a
concepção de um grande projeto, era um projeto) de desenvolvimento regional
integrado. Tivemos dois assentamentos, totalizando 2,7 mil ha, beneficiando Á03
proxiutores, com uma área média de 6,7 ha, já com estrutura de irrigação.

Temos o Projeto Craúno, que estamos conduzindo com um apoio
muito) grande do tncra e dos órgãos cio Estado, para 150 produtores, com uma
área de 11.090 ha. Estamos, no momento, assentando dentro dojaíba, nas áreas
A e U, mais 1.268 pr( )duto )re, com área média de 6,9 hectares, em 8,8 mil lia
a pn )X i tua damente.

Outra experiência importante é o Projeto Entre Ribeiro s, em
Paracatu, o qual comentaremos posteriormente.

Voltando um pouquinho para Padap, o seu primeiro ano agrícola
foi 1974,75. Foi uma experiência extraordinária dentro daquela ótica de
ocupação de espaço. Ele fi referência para outros Estados. Pelos resultados
alcançados no Paclap, ciii termos de produção, produtividade e efeitos econô-
micos e sociais, o governo federal entendeu oportuno, na gestão do então
ministro) l'aulinelli, implantar o Polocentro.

() Padap foi a primeira experiência empresarial de ocupação do
cerrado com uma Viso) bem comercial de resultados e encorajou o governo
federal a implantar o Polocentro, que foi um programa enorme abrangendo
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Minas, Mato Grosso e Goiás, COfll 3 milhões de hectares, e que viabilizou,
efetivamente, em termos de ocupação de espaço, a expansão da agricultura nos
Estados de Mato Grosso e Goiás.

Ainda com os resultados do Pokcentro e do Padap, o governo
entendeu conveniente, em um acordo com o Japão, desenvolver o Projeto de
Desenvolvimento do Cerrado, sobre o qual falarei mais adiante.

Temos também referências a fazer ao Projeto do jequitinhonha, que
está na fase de definição do escopo básico. Resulta de um estudo das bacias dos
Rios Jequitinhonha e Pardo conduzido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, através da Ruralminas e do 1)1(11, com o apoio da Secretaria do
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Esse estudo mostra que o potencial de irrigação dessas duas bacias,
em Minas e na Bahia, é de 40 mil ha, dos quais 30 mil em Minas Gerais. Dentro
desses 30 mil ha, há um conjunto de projetos a serem desenvolvidos em uma
primeira etapa, que abrange 10 mil ha e poderá beneficiar 2 mil famílias em áreas
pequenas. Com essa dimensão de área irrigada nas condições dojequitinhonha,
poderão ser gerados, no mínimo, 5 mil empregos.

Com certeza, se implementados, como todos nós esperamos - o
governo estará equacionando a questão financeira, numa contrapartida in-
terna -, teremos 11 projetos distribuídos entre Salinas, Araçuaí, ltaobim, Águas
Vermelhas, Almenara e Jacinto. Isso dará àquela região uma dimensão maior.

Quem conheceu o Projeto Gon.ituba e o município de Janaúba na
década de 70 pode atestar o que um projeto de irrigação é capaz de produzir em
termos de riqueza e impacto em um ambiente socioeconômico. O Gorutuba foi
implantado pela Codevasf. O deputado Roberto Amaral era o coordenador desse
projeto. Os dados que me foram passados são: 432 famílias, 4.700 ha de área
irrigada e uma produção de 12 mil i/ano de fruticultura. Segundo os dados
coletados, foram gerados 4.800 empregos locais. Temos o Projeto Pirapora,
também implantado pela Codevasf. É um dos projetos pioneiros em área
pequena. lima área cultivada de 592 ha, com 31 lotes agrícolas.

O governo) tem um interesse específico nesse projeto para o Vale.
Sabemos que ojequitinhonha precisa de menos discurso e de mais ação, e de
projetos que sejam capazes de mudar a fisionomia da região.

Como projetos que poderão ser desenvolvidos, temos o Jequitaí,
com um potencial de 35 mil ha. É capaz de gerar uma produção de 35 mil
toneladas ou mais e poderá trazer benefícios a 1.500 produtores. Esse projeto já
está em fase de engenharia. São duas barragens, que têm o grande mérito de
regularizar o RioJequitaí, cuja vazão vai a mais de 100 m3 e desce a 5M3 "cesse
projeto for implantado, além dos benefícios sociais e econômicos, será mantida
uma vazão regularizada do rio da ordem de 45 m - metade daquele volume que
provocou tanta celeuma quando se falou em transposição do Rio São Francisco.

Em relação a esses projetos, sem contar o Projeto Jaíba, em seu
sentido maior, e apenas colocando Mocainhinh , o resultado foi a geraçào de
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1 0.48 empregos. Olaíba é o projeto considerado mais importante pelo governo.
Muito mais do que ser um projeto de irrigação, é um projeto de desenvolvimento
regional. Quando se fala em investir no ailxi, estamos pensando em Janaúl)a,
Monte Azul, Espinosa. Manga.janu:íria. Si João da Ponte, enfim. em uma região
maior, em que a pecuária é constantemente ameaçada pela escassez hídrica. e
a agricultura não conta com qualquer segurança.

O I'rojeto jaíba é mais do que OS apressados concluem. Quando SC

fala em investimentos, temos de pensar em uma região enorme, que não tem
s:iicla e nã( ) se realiza econômica e socialmente a na> ser pelo desenvolvimento
da agricultura e da agroindústria. l'( )rtant( , a visão (l( )alba ca sua compreensã
têm de SCF um pouco maiores. Sabemos que existem pessoas que fla() conhecem
os detalhes daquele projeto. Fntao, e natural que o critiquem. Algunias outras
o conhecem bem, mas fazem críticas porque consideram conveniente fazê-las.

() Jaíba foi concebido pelo g wcrno mineiro na década cie 70 e se
baseou no Plano Noroeste. Sabemos, desde 1963 ou 1964, que os estudos do Vale
cio São Francisco indicavam que em Minas Gerais estariam situados ()5 dois
projetos ele melhor economicidade e de melhor futuro: oJanaúba e oJaíba, que
o mundo todo sabe que é o pólo de melhor potencial no Vale do São Francisco.
OJaíba é o segundo projeto do Vale e o melhor em econornicidade. O primeiro,
naturalmente, é o Gorutuba, que não usa hombeamento, mas, sim, gravidade.
Volto :i dizer que o jaíba foi concebido em 1970, quando ) o governo de Minas
(1Uis desenvolver o Noroeste, incluindo-o como pólo fundamental, e considerou
janaúha como a porta de entrada do projeto, prograniado em quatro etapas. A
primeira etapa está terminando.

Concluindo, o Jaíba terminou o ano de 1995 com quase . i mil ha
cultivados e 666 famílias. A produção foi de 11 mil toneladas, com 36 espécies
cultivadas. A renda familiar líquida fechou o ano ele 1995 em R$ 4.670. atingindo,
em 1996, cerca R$ 6 mil. O jaíba 1, em sua primeira etapa, segue todas as
prescrições da área ambiental. Não há nenhum embaraço que impeça sua
conclusão, prevista para o final ele outubro.

produção nessa etapa, se bem explorada a área, com a melhor
combinação de atividades, poderá atingir 400 mil t/ano, correspondendo a um
valor de R$ 65 milhões.

A segunda etapa do aíba é mais ou menos do mesmo tamanho) da
primeira, repete o seu potencial e, apn ,ximnadamentc, o valor da sua pn )dluça( ,
e nos permite visualizar a criação de pelo menos 4() mil empregos. Se repetirmos
a mesma competência dos mexicanos e dos chilenos, quando o JaílxL tiver
estabilizado o potencial e a infra-estrutura que estão lá - que é de 100 mil ha -

poderá gerar 80() mil toneladas de produtos. E, se formos pelo menos iguais
aos mexicanos e chilenos, produziremos ali t S$ 1 bilhão. Esse valor é mais do
que duas vezes o custo do Jaíba, quando concluído.

Dentro do Projeto de Desenvolvimento do Cerrado, foram implan-
tados oito projetos em Minas Gerais. em 13 5 mil hectares, e assentaram-se 372
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produtores. A produção anual é de 234 mil toneladas. Dentro desse grupo, 21
mil ha já são irrigados. A geração de empregos está em 27 mil.

No projeto da Campo, enfatizaríamos duas iniciativas para mostrar
seu impacto e sua polarização. A primeira é o Projeto Ir-aí, com 30 produtores
assentados em 10 mil ha. Participamos desse trabalho no início dos anos 80. Hoje,
Iraí é a segunda ou a terceira maior concentração de armazenagem do Estado,
produzindo mais de 250 mil toneladas. lá estão mais de 200 produtores
polarizados por esse projeto, que começou modestamente com 10 mil ha.

A outra referência é Paracatu. Quem conheceu Paracatu em 1980?
Quem viveu aquela realidade? O que aquela cidade produzia? Produzia muito)
pouco. O projeto entrou em Mundo Novo e Entre Ribeiros. Paracatu está, hoje,
com certeza, entre os dez maiores Produtores de Minas, tem 35 mil ha irrigados.

Vamos inaugurar, possivelmente em outubro, se as obras andarem
no ritmo esperado, a segunda etapa do projeto irrigado doJequitaí, com 5.650
ha, totalizando 9.300 ha, ou seja, dois Gorutubas no coração do Noroeste. Vamos
esperar que a repercussão desse projeto também seja muito grande, trazendo-
nos empregos, riquezas e mais felicidade.
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POLÍTICA AGRÍCOLA E
AGRICULTURA FAMILIAR



PROGRAMA EXIGE INTEGRAÇÃO

Arlindo Porto

Ministro da Agricultura e do Abastecimento

Vivemos um momento de muita expectativa quanto à reforma
agrária. O Ministério da Agricultura tem sido um parceiro do dr. Raul Jungmann,
ministro extraordinário de Política Fundiária e responsável pela reforma agrária
neste país, pois temos a consciência de que a integração deve existir, em primeiro
lugar, dentro do governo.

O tema que me foi proposto é Política Agrícola e Agricultura
Familiar. Gostaria de destacar a importância do momento que estamos vivendo,
em que a preocupação em relação à agricultura em nosso país é muito grande,
inclusive por parte do governo.

Tivemos, no ano passado, uma acentuada queda da produção
agrícola, que havia ultrapassado o limite de 80 milhões de toneladas e voltou para
73 milhões. Conseqüentemente, houve a redução dos estoques interno e
internacional e a elevação dos preços para o produtor, do ano passado para este
ano. Além disso, com o Plano Real, houve aumento do consumo, o que dá ao
produtor rural a certeza de que não só precisa voltar a produzir, mas, também,
atingir a rentabilidade necessária.

Ao tomar posse no cargo de ministro da Agricultura, relatei ao sr.
presidente da República a necessidade de a atividade rural brasileira ser lucrativa.
Quando isso ocorrer, o governo poderá se afastar das ações da agricultura, que
não mais precisará receber subsídios nem uni acompanhamento tão detalhado.
O governo poderá, tãosomente, traçar as normas e, a partir daí, fazer o
encaminhamento e a implantação das políticas. Para isso, primeiro é necessário
que a atividade seja lucrativa. Não podemos imaginar que uma atividade
econômica, em um país capitalista, possa viver apenas de resultados negativos.

Com esse objetivo, o sr. presidente da República promoveu, em
primeiro lugar, urna operação denominada securitização, pois os produtores
rurais brasileiros estavam - e ainda estão - altamente endividados e com débitos
vencidos. Por esta razão, o Congresso Nacional aprovou a securitização. Fixou-
se o limite de R$ 7 bilhões para o alongamento do perfil das dívidas dos
produtores. Calculamos que 225 mil produtores teriam o direito de securitizarem
suas dívidas. No dia 22 de julho, encerrou-se o período para securitização, e 192
mil produtores conseguiram fazer a renegociação de seus débitos, atingindo um

141



total aproximado de R$ 6.() bilhões. Restaram recursos da ordem de R$ 00
milhões, que esta( ) aplicados nos chamados bolsoes de endividamento.

Atendendo à reivinclicaçà(, do governador Eduardo Azeredo e com
empenho do secretário de Estado Alysson Paulineili, o Banco Central aprovou

a securitizaça( ) taml)éifl de todos os produtores que estavam em débito com a
MinasCaixa. São recursos da ordeni de R$ 53 milhões, que serão renegociados
através do Bemge . AmplianR)s o leque de atendimento aos produtores.
especialmente os mineiros. Em Minas Gerais, o percentual de negociação
ultrapassou o limite de 95%, mostrando que, em nível da atividade rural
brasileira, perfil de endividainento cio produtor rural mineiro é um dos
melhores.

Pre( )cupado em estimular a produtividade, o presidente Fernando
l lenrique lançou, no dia 28 de junho, um programa de safra. Entendemos que
a atividade rural tem que receber ação de efeito imediato. de curto prazo, mas
também tem que receber ações de efeito em me(li() e longo prazos. Como ação
de curto prazo, o plano de safras foi implementado no m mento mais oportuno.
() presidente, ao anunciá-lo, procurou ampliar o volume de recursos disponíveis
para a agricultura brasileira. Serão gastos R$5.2 bilhões para custeio da atividade
agropecuária, ao 'asso que, no ano passado. tivemos menos de R$ 3 bilhões. Os
juros, de lu , t, no ano passado, foram reduzidos a 12%.

lançou-se, ainda, o zonearnento agrícola, como alternativa para
orientar o produtor, diminuir seus riscos e reduzir as taxas do Proagro. Os
produtores que recorrem a financiamentos podem fazer seguro da sua safra. Mais
do que isso, o presidente determinou o pagankntO da dívida de t( >lk)s os
l'roagros. O governo devia aos produtores os Proagros de 1991 a 1995, que
somavam recursos da ordem de R$ 800 milhões. Por isso, o sr. presidente, por
meio de decreto, determinou que esse pagamento seja efetuado a partir de
setembro. Essa jcao foi emergencial em termos de política agrícola.

A partir de amanhã, instala-se o Fõruin Nacional da Agricultura, que
contará com a pa cipaçã de cerca de 3(0 pessoas. Estarão presentes
pesquisadores, educadores, cientistas, produtores rurais, etc. () Fõruin tem o
objetivo de integrar todo o processo produtivo nacional, com vistas a definir as
ações que deverão ser implementadas por meio de uma política nacional
duradoura. Concomitantemente, será instalado o Conselho Nacional de Política
Agrícola, que terá a função de buscar subsídios dentro do Fórum Nacional,
condensando e implementando ações, para que o produtor rural possa ter
condições de produzir com mais tranquilidade.

Nesse Fórum serão discutidas as várias etapas da atividade rural.
Será discutida, em primeiro lugar. a extensão rural, que é uma questão
importante, pois representa um processo de integração na transferência de
tecnologia. A extensão rural deve ser pública, federal, estadual, municipal, ou
privada? A pesquisa deve continuar, deve ser apenas estatal ou deve ser colocada
Í1 disposição da iniciativa privada? Os custos de produção deverão ser revistos.
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Os processos de comercialização, estocagem, importação e expor-
tação são fases tão importantes quanto a liberação pura e simples de recursos
para financiamento. Esse Fórum terá a função de definir os principais tópicos,
e, no âmbito regional, cada terna será discutido especificamente, a fim de se
elaborar um documento que possa contribuir para o encontro de soluções.

Diria que este seminário que agora se realiza tem essa função, ou
seja, a de abrir os principais temas, trazer e, sobretudo, receber propostas. Tenho
certeza de que Sairão) daqui muitas propostas, não apenas em relação à reforma
agrária, mas em relação ao conjunto da atividade rural brasileira.

Ao final dos trabalhos apresentados, o Ministério da Agricultura,
independentemente de fazer parte do processo de reforma agrária, buscará
subsídios para implementar com mais agilidade as suas ações. Assim, a partir da
definição de urna política agrícola de médio e longo prazos, o produtor rural
passará a ter mais confiança e a se integrar melhor nessa ação.

Para que a política agrícola se consolide neste momento, é
necessário que o Poder Executivo, o Poder Legislativo, as entidades de classe,
a Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, a Federação dos
Trabalhadores na Agricultura, os vários sindicatos e as cooperativas estejam
integrados. Enfim, é preciso realizar ações enérgicas a fim de que a política
agrícola possa ser implementada com eficiência.

Buscando uma ação emergencial, mas que deverá ter um caráter
duradouro, o presidente da República lançou, no ano passado, o Programa
Nacional de Agricultura Familiar (l'ronaf), que é um dos temas que abordarei
nesta palestra. O Pronaf é o resultado de uma negociação entre a Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e o governo.

O presidente da República a entendeu como um proposta legítima
e, por isso, implementou o programa no ano passado, mas este, lamentavelmen-
te, não foi bem sucedido. Foram aplicados, em todo o País, pouco mais de
R$ 30 milhões, dos R$ 200 milhões que foram colocados à disposição para
financiamento, através do Banco do Brasil. Um programa que atinge pouco mais
de 15% do total previsto não pode ser considerado um sucesso.

Apresentamos, então, ao presidente algumas alternativas, como o
processo de descentralização, por entendermos que investir recursos em custeio
não era suficiente. O Pronaf só atende os produtores que tenham até dois
empregados rurais permanentes. Sugerimos a manutenção do limite de R$ 200
milhões para o custeio, mas ampliando os recursos para investimento para cerca
de R$ 800 milhões.

Foram conclusões obtidas a partir de um conjunto de análises e
questões que levantamos e que estavam estrangulando o Pronaf e a agricultura
familiar. Os juros cobrados eram de 120/0. Era necessário que a agricultura familiar
recebesse um tratamento diferenciado. Por isso, os juros de custeio da agricultura
familiar foram reduzidos a 9%, sinalizando que a manutenção da família no
campo é uma prioridade do governo.
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Quanto ao seguro agrícola, o Pronai paga apenas 2% do Proagro,
enquanto a agricultura tradicional paga até 6.7%. Mas, para que esse recurso
fosse colocado i disposição do produtor, foram propostas algumas alteraçcxs,
que o presidente acatou.

Dividimos a (lescefltraliZaÇâ() em duas panes: a operacional e a
financeira. Para a descenirtiliz:içào operacional, estaremos contratando a Emater
de cada Estado. Queremos que elas passem a ser uni componente gerenciador
do Pronaf.

Naturalmente, o secretário de Estado da Agricultura. Pecuária e
Abastecimento é o grande responsável pelo programa no Estado. O sr. Alysson
Paulineili já se reuniu com as lideranças, com os produtores rurais, em todos os
pontos do Estado, levando essa nova proposta, preparando o clima para que, na
l!xima semana, o processo possa ser efetivamente implementado.

A descentralização operacional tem o objetivo de fazer com que os
recursos possani ser alocados, mas milito fliais importante cio que isso é saber
onde serão empregados. F..saber o que o pequerio agricultor irá fazer com esse
dinheiro. Não adianta apenas liberar R$ 5 mil para o produtor que já está há anos
e anos tentando plantar e não consegue um resultado financeiro suficiente.

Não é justo o agricultor ficar o ano todo preparando a sua terra e,
ao final, não obter um resultado que atenda aos seus anseios mínimos de criar
a família com dignidade. Por isso estamos abrindo a possibilidade de investimen-
tos. O investimento na renda, em que o produtor poderá, com parte de seus
recursos, fazer a reforma de suas pastagens, de suas instalações, ou até mudar
de atividade econômica.

Por exemplo, se ele planta milho, p >clera buscar a horticultura, a
fruticultura. Se ele lida com pecuária leiteira. pode renovar o seu rebanho, pode
tirar os animais que não estejam dando a produção adequada. Ele pode comprar
novas vacas para poder produzir com mais eficiência. Enfim, é o técnico da
Emater que estará discutindo com o produtor, encontrando a melhor alternativa
para que ele, obtendo o financiamento, tenha renda para poder honrar o seu
co >Inpromisso.

A proposta é fazer com que o produtor desfrute dessa nova
oportunidade que o governo está oferecendo. Agora, é preciso que ele não tenha
a ilusão de que vai resolver todos os seus problemas apenas com esses recursos.
Ele deve estar consciente de seus atos, ele tem de ser uni gerente de sua
propriedade. Tem que saber que. mesmo sendo um pequeno produtor, deve
enfrentar o problema da competitividade. Para isso. o Ministério da Agricultura
contrata a Fmater, e o pequeno produtor não terá nenhum ônus com assistência
técnica ou com a extensào rural. Esse ônus será do governo federal especifica-
mente, e o pagamento será leito pelo Ministério da Agricultura.

Além d( ) investimento na melhoria dc sua renda, o produtor p >derã
fazer melhoria da sua condição de vida. Seria injusto dar-lhe financiamento para
reformar o curral, a pocilga, enquanto a sua casa está em condições lamentáveis.
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Por isso, o financiamento tambéni visa melhorar a qualidade de vida da família
do produtor, trazendo-lhe a possibilidade de reparar a sua residência, ampliá-
la, instalar energia elétrica e fazer a ligação à rede de abastecimento de água.
Enfim, o mínimo. O que o produtor rural quer não é muito. Ele se contenta com
pouco. E o governo é obrigado a dar o mínimo a ele.

Com uma qualidade de vida melhor, o produtor fatalmente pena-
necerá no campo. É, sem dúvida, objetivo do governo a permanência do
trabalhador no campo, com dignidade, produzindo e gerando renda para ele, sua
família e a sociedade.

O outro item que gostaria de abordar é a descentralização financei-
ra. O Banco do Brasil não será o único agente financiador. Estamos verificando
a possibilidade de as cooperativas de crédito e o Banco do Estado de Minas
Gerais se constituírem também em agentes financiadores. Isso facilitará a
liberação dos recursos, e certamente haverá mais possibilidades de o produtor
ter acesso, com mais agilidade, a esses recursos.

É claro que ainda temos muito o que fazer. A lei do Pronaf exige a
integração dos vários segmentos, especialmente dos representantes do ) capital
e do trabalho. A Facmg e a Fetaemg têm um compromisso de participação nesse
processo. l)evercinos criar aqui uma comissão estadual do Pronaf, com a função
de concretizar essa relação e definir suas prioridades.

Da mesma forma, floS municípios, deverão ser constituídas comis-
sões municipais de agropecuária, buscando o atendimento à agricultura familiar.
Os sindicatos de trabalhadores e de empregadores teráo uma participação
fundamental no processo de qualificar e identificar quem é o produtor ligado à
agricultura familiar. Igual importância nesse processo tem a Emater, que dará a
carta de habilitação.

Creio que, assim, estaremos dando um passo no sentido de
fortalecer a agricultura familiar e, mais do que isso, de dar dignidade a esses
cidadãos. Estaremos comemorando, no próximo sábado, o Dia da Independên-
cia. Podemos, sim, comemorar a independência em seu aspecto político, com
a democracia. Mas não podemos comemorar a independência de um país onde
ainda há pessoas que moram em um barraco de lona, que vivem sob um viaduto,
que vivem de esmola, sem as mínimas condições de educação, saúde e
segurança.

Acho) que a independência é muito mais ampla. A independência
do trabalhador, em especial do trabalhador rural, da agricultura familiar, e de
todos os cidadãos, de modo geral, passa pelo alcance da dignidade, que só se
consegue com renda, com participação e contribuição para o desenvolvimento
do País.
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O ESVAZIAMENTO DO MEIO RURAL

Alysson Paulineili

Secretário de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais

A orientação que ternos recebido do governador Eduardo Azeredo
é a de buscar soluções por meio de diálogo e entendimento. Confesso que aqui
venho com a mente aberta, no sentido de que se encontre uma solução para
amenizar as dificuldades pelas quais passa o setor agrícola no Estado e,
especialmente, para que se encontrem fórmulas que levem à agilização das
medidas necessárias à correção do desajuste que ainda existe no meio rural
brasileiro.

Há uma situação evidente, mas que não é exclusivamente brasileira.
Os países do Terceiro Mundo, especialmente OS tropicais, têm sofrido um
processo de degradação de seu sistema produtivo. Nesses países, em função cio
modelo econômico existente nas grandes regiões do globo, a atividade agrícola
tem sido, nas principais áreas pobres, urna eterna transferidora de renda ao setor
urbano. E a política econômica brasileira, por maiores que tenham sido os
esforços, ainda não encontrou uma fórmula para estancar essa perversa
transferência de renda.

O próprio instituto que orienta o governo na macroeconomia, a
Fipe, identificou o ano de 1995 como o mais perverso na história brasileira, em
termos de transferência de renda. Nesse ano, a atividade agrícola, seus
trabalhadores e produtores transferiram para a atividade urbana uma renda
calculada em R$ 10 bilhões.

Em um estilo mais mineiro, não temos adotado as fórmulas
econômicas complicadas utilizadas pela Fipe. Preferimos adotar urna fórmula
econômica que, para mim, é mais realista. Tomamos o volume da produção em
1995 e os preços vis-à-vis de 1994 e 1995 e encontramos uma diferença ainda
mais perversa: IJS$ 14 bilhões transferidos do setor agrícola ao setor urbano. Isso
é realmente perverso. A sociedade brasileira precisa acordar para esse fato. Esses
recursos dariam para equilibrar a atividade agrícola e ainda para dar resposta
àquilo que o ministro lançou como um repto, na sua posse, e apresentou aqui
como tema principal da sua palestra.

A atividade agrícola tem que ser rentável e, se ela não  for, vai gerar
injustiça social. Estamos vendo hoje o resultado da injustiça social: aquele que
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fl() ICIT1 quer ter a terra: aquele que a tem está perdendo. Os insliiutos mais
conháveis indicam que estamos com uma evasão rural de cerca de 1(R) mil
famílias por ano. Essa é a dura realidade que a sociedade brasileira tem que
C( )fl j)reeflde r.

No podemos, apenas, mencionar temas que S() delicados, como
este que estamos discutindo. Debater o problema da renda sem que sejam
tomadas medidas práticas e objetivas é inútil. A ação governamental é necessária.
5)111, iflas me preocupa. iamhéni, a necessidade (te a sociedade brasileira se
conscientizar disso.

'l'enho vindo aqui, nesta Casa, por diversas vezes, e discutido esses
sérios problemas. A distorção se reflete ti zão só na renda do produtor, nas suas
cOn(liç'oes de vida, mas também na degradação) dos recursos do País, (lU1 sa()
fabulosos. Tal fato deixa-me preocupado, pois um produtor que está com renda
baixa, ou está com renda negativa, como se vê freqüentemente, flo) tem
condições (te fazer USO adequado dos recursos de que dispõe. Ao contrário,
vivemos em um país que. infelizmente, nesses últimos 15 anos, tem usado
extrai ivanlente os recursos naturais do campo.

Estamos exaurindo o nosso solo, estragando os nossos mananciais,
poluindo as nossas terras, enfim, fazendo uso extrativo, o que é danoso. Têm
raz -̂ io os ambientalistas quando reclamam, mas têm razão também OS produtores
cluai)(lo optam por fazer uso dos recursos e manter viva a sua família por meio
do sistema extrativo.

Tenho acompanhado essa questão com muita atenção e vejo (ltiC
houve uma regressão, nesses últimos IS anos, ciii termos de qualidade do uso
dos recursos naturais.

E liii fato é inusitado: o Brasil não é mais aquele PaÍS agrícola onde
as decisões emanavam do campo. O setor agricola, hoje. não tem 20% dos Votos.
E a democracia funciona de acordo com a quantidade de pessoas que decidem.

Esta é a minha grande preocupaçao: a sociedade brasileira está
procurando seguir modelos de países em desenvolvimento, com relação às suas
fornias econômicas. As nossas políticas econômicas, a política monetária, a
política cambial, são modelos transmitidos pelos organismos internacionais (kis
sociedades desenvolvidas. Querem transplantar para cá modelos econômicos
(l(ie, evidentemente, vão criar esse tipo de desajuste que estamos vivendo. A
sociedade brasileira ainda não percebeuq ue vai ser a grande prejudicada nesse
sistema.

A evasão de milhares e milhares de famílias do meio rural tem
gerado os bolsfes de pobreza à margem dos grandes centros. A sociedade nào
percebeu que a decisão está em suas mãos. Não adianta falar ciii partido rural
ou voto) rural. A sociedade urbana brasileira tem de decidir sobre a política
econômica, para que a atividade agrícola volte a se viabilizar, sem exaurir a
capacidade do produtor e sem expulsá-lo do meio rural.
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Vamos discutir o fenômeno inverso. Queremos abrir oportunida-
des a novos produtores, por meio do assentamento em reforma agrária. A
pergunta é: se estamos desassentando muito mais do que assentamos, onde
vamos chegar? Penso que Minas Gerais tem de analisar isso com muita
consciência, procurando as causas.

Outro dia, em visita ao Incra com um representante cio assessor do
governador, disse que estamos enxugando gelo. O gelo está sendo enxugado
pelo governo federal, ou seja, com a toalha verde-amarela. Estão querendo
incluir os Estados nessa tarefa. Vamos, então, colocar a toalha com o triângulo
vermelho e vamos colocar a dos municípios também.

Quanto mais toalha passarmos no gelo, mais água vai dar, se não
estancarmos o processo de submissão da política agrícola a uma política
econômica que, evidentemente, só vai criar deformações. Tem razão o ministro
quando diz: ou mudamos esse sistema ou agravaremos o problema social
brasileiro. I'recisarnos dessa mudança com urgência.

Penso que os instrumentos já estão disponíveis. Em 500 anos de
civilização, o Brasil só tem efetivamente 25% da sua área ocupada. Será que
vamos criar um trauma nos 25% que já sofrem outro tipo de pressão, numa luta
pela posse da terra, quando o Brasil ainda tem 75% da sua área vazia? A
Constituição tentou abrir a desapropriação à propriedade improdutiva, mas
estamos vendo que o governo também está sendo tolhido pela política
econômica. Ele não consegue fazer a reforma fiscal e gera o déficit público, que,
neste mês, ultrapassará a casa dos R$ 60 bilhões.

Ele precisa girar essa dívida mobiliária e não está conseguindo.
Tem, então, que pagar juros mais caros. Isso se reflete no sistema produtivo, que
tem que concorrer num mundo globalizado, que se abre para economias (IUC
oferecem taxa de juros de O,S%, e até menos, ao mês. E nosso desajuste continua.
Estamos na fase em que quem devia já quebrou, quem não devia está devendo
ou está morrendo de inanição.

Esses assuntos polêmicos têm que ser discutidos aqui na base. É um
esforço que a sociedade brasileira precisa fizer. O problema da reforma agrária
no Brasil, a meu ver, é um problema de justiça social. O sistema econômico
brasileiro sempre exauriu o meio rural. Penso que tenho autoridade para dizer
isso, porque participei do governo por cinco anos e lutei para tentar equilibrar
renda rural e transferência de renda.

Encontrei um orçamento monetário com 23% e o deixei com 52%
aplicado no setor rural. Eram US$ 18,5 bilhões que circulavam a favor de
produtores, com preferência de juros e de utilização na P(lUCflt propriedade.
E, mesmo assim, com todo o apoio que tive, não conseguimos estancar a
transferência de renda. Tomamos esse cuidado, e não estou aqui inventando
coisas. Preocupamo-nos em tentar estabelecer um sistema econômico equilibra-
do, que não transferisse a renda do meio rural para o meio urbano, porque a
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conseqüência seria um desajuste cada vez maior. Penso que, naquele perndo,
houve uma relaiiv:i redução, mas não k)i suficiente.

Fizena :lssentanlentos, sim, pois na niiniia gestão realizaram-se as
maiores desapropriações feitas até hoje: 2,53 milhões de hectares. h>i-aiu
realizadas discriminatórias, e licc ti registrada cm livros públicos a bagatela de 29
milhões de hectares, restando em discriminação 13 milhões de hectares.

Houve a discrirnínatúria já na fase final. Toda discriminatória leva
normalmente, em Minas Gerais, seis anos, mas, naquela época. conseguia-se
fazê-la em três ou quatro anos.

Chegamos a discriminar 12 milhões de hectares, que ficaram à
disposicio do governo e do lucra, e ainda estão, ruas, mesmo assim, flo) se k'Z
tudo o que deveria ser feito, ouseja, estancar o vazamento, a transferência cruel
de renda rural para o setor urbano.

O nu )del( ) económico vigente no mundo atual vai exigir muito cio
governo para reequilibrar essa situação, especialmente se o governo quer
corrigiras deformações sociais existentes. Fie precisa fazer mudanças profundas
e esta sem recursos para fazer assentamentos.

Está presente aqui o jurjci, testemunha de que, desde 1992,
visitamos os assentamentos existentes em Minas Gerais. Foram 31 assentamentos
visitados naquela época. Fizemos um relatorio, junto com o mera, mostrando as
péssimas condições de 28 projetos, que eram quase favelas rurais. Pedimos
recursos ao presidente do lncra, que era um mineiro, e ele deu prioridade ao
assunto, colocando - () em orçamento, ajustando os recursos disponíveis para o
orçamento seguinte, a fim de que Minas desse exemplo, ou que, pelo rneno)s,
arrumasse a casa e melhorasse a condiçÏo dos assentamentos existentes. Um dos
assentamentos era bom, dois eram razoáveis, e os demais 28 eram e ainda são
)é5SilïIO5.

Mas pouquíssimo se fez. Todo ano é a mesma conversa: não há
disponibilidade financeira. () governo fez cortes, não tem recursos para
melh )rIas, para colocar energia elétrica, para melhorar estradas ou para
financiar.

O Procera deveria ser obrigatório para cada assentado. Não
conseguimos alcançar o nosso objetivo, mesmo com a nossa luta, a luta cio
Estado, cio Incra e da Fetaemg. ( ) governo está procrastinando a solução porque
não) tem recursos. A sociedade brasileira precisa compreender isso. FIa precisa
forçar o governo a fazer a reforma fiscal e trihutária, para que se tenha recursos
para investir no setor agrícola e para fazer o que o ministro da Agricultura e do
Abastecimento definiu como a base de sua política: tornar a atividade agrícola
rentável, porque, sendo rentável, o homem se estabilizará no campo, dando-se
ao problema uma solução racional. Ternos de assentar o homem no campo para
que ele consiga desenvolver uma atividade que lhe dê, pelo menos, as condições
mínimas de viela.
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É PRECISO VIABIUZAR A PEQUENA PRODUÇÃO

Jean Marc van DeriveM

Diretor da Assessoria e Serviços
a Projetos de Agricultura Alternativa (AS-PTA)

Assentar é uma necessidade imperiosa, é forçoso reconhecer. Os
dois palestrantes que me antecederam mencionaram o gigantesco êxodo rural
que significou, nas últimas 3 décadas, a bagatela de 4() milhões de pessoas,
praticamente invertendo o perfil de distribuição da população do País.

As metas de assentamento hoje são inferiores à quantidade de
pessoas que saem do campo. Estamos, na verdade, diante de um poço sem
fundo. Transfere-se pobreza para a zona urbana. As estatísticas mais conserva-
doras indicam que há 18 milhões de famintos e de miseráveis no País. A pesquisa
do Banco Mundial indica até um pouco mais, e metade está na zona urbana.
Destes, cerca da metade está na região mais rica do País, nas zonas metropoli-
tanas da Região Sudeste.

Se estamos transferindo pobreza para a zona urbana temos que
pensar qual será o futuro do País. Hoje, as cidades são grandes favelas. É esse
o modelo que deixaremos para as gerações futuras? Favelões em estado de
miséria permanente? A possibilidade de absorver essa mão-de-obra excedente
é praticamente nula, em decorrência do perfil de desenvolvimento urbano
industrial que o País adotou.

Mesmo nos momentos mais recentes de retomada de desenvolvi-
mento, temos verificado que os índices de emprego não têm subido na mesma
proporção, quando não se mantêm estacionados ou até caem. Se a tendência de
transferência de tecnologias que vêm do Primeiro Mundo se mantiver no ritmo
e na orientação de hoje, a questão tenderá a se agravar. Portanto, estamos
encaminhando-nos para uma situação de permanente marginalização e de
exclusão social de parcela gigantesca da população.

Talvez ainda não seja tarde demais para mudarmos isso, mas é
preciso decisão e vontade política para pensar um país diferente, com uma fone
descentralização da população. Recentemente, esteve no Brasil odr. Yassi Sachi,
ex-reitor da Universidade das Nações tinidas. Falando de cenários futuros, ele
demonstrou a imperiosa necessidade de descentralização dos grandes centros
urbanos, que é um tema que já vem sendo discutido nas economias do Primeiro
Mundo.
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O processo de descentralizaçaocorneça por impedira continuidade
da concentração. () primeiro ato é manter quem esLí no campo, mas isso não
pode ser visto Como unia fórmula para manter a miséria onde está, OU seja, criar
uma espécie de gueto rural, de fórma a impedir que as pessoas se transfiram para
as cidades.

Em Sio Paulo, já houve um programa no qual o governo do EstI(i()
financiava o retorno das pessoas ao campo. Era uma espécie de peteca. A miséria
urbana voltando para ai niséria  rural e vice-versa, com idas e vindas, dependendo
das circunstâncias e do momento.

É necessário adotar uma política radical. 'lemos que pensar numa
estratégia revolucionária, que viabilize um país diferente, e começar a construí-
lo desde já. Portanto, precisamos analisar os fatores que geram essa evasa()
permanente. O processo de concentraçto da propriedade da terra certamente
é um cicIes.

É preciso pensar nas condições de vida da população do campo. À
propriedade da terra é um elemento essencial, e, sem dúvida nenhuma, a
reforma agrária é também um elemento essencial. Mas não adianta distribuir
terras se quem as recebe fica nas mesmas condições dos que -as perderam.
Quando o pequeno produtor abandona a terra e si' transforma em sem-terra ou
imigrante. não o faz porque tem uma opção melhor. Faz porque não tem opçao
nenhuma. A situação de miséria é de tal ordem que ele parte para tentar uma
alternativa em algum outro lugar.

A situação fl() se resolve somente com unia partilha de terras, se
não forem dadas àqueles que as recebem as condições necessárias para (fui' se
transformem em produtores eficientes, capazes de progredir, gerar renda,
enfrentar as forcas de mercado.

O acesso à terra é essencial, e este debate sobre a reforma agrária
não pode tratar de outra coisa. Mas temos de analisar também outras condições
que levam o pequeno produtor a quebrar e a abandonar a terra, assim conl( as
condições necessárias para que ele fique.

Há, ainda, uma série de outras questões. Nas pequenas proprieda-
des há hoje urna dicotomia tecnológica. () pequeno produtor, tradicionalmente,
garimpa os recursos naturais. Esse garimpo pode ser sustentável e já o foi em
condições de baixa produtividade.

Se alguém possui terras suficientes. poderá, da forma tradicional,
deixar que os recursos naturais se restabeleçam e se reconstitua a fertilidade
natural cio solo. E o sistema de cultivo sobre queimada, que vem dos primórdios
da agricultura.

Tal sistema gera dois problemas: o primeiro é que precisamos de
uma quantidade suficiente de erras: o segundo é que esses sistemas têm níveis
de produtividade tão baixos que não conseguem sustentar a enorme população
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que não está no campo. É necessária urna oferta tecnológica que permita o
aumento da produtividade da pequena propriedade, de acordo com as condi-
ções que o pequeno produtor tem.

A outra parte do problema é conhecer as alternativas para o
pequeno produtor. Com base em minha experiência em desenvolvimento rural,
setor em que tenho trabalhado durante muitos anos, desde o Banco Mundial até
a FAQ - onde sou, atualmente, consultor para projetos de desenvolvimento
sustentável na África - posso afirmar que o que se tem a oferecer, normalmente,
à pequena produção é o que a grande produção já faz.

Oferece-se um pacote tecnológico que tem custos elevados e riscos
comprovadarnente insustentáveis para a pequena produção, tanto do ponto de
vista da sua capacidade para enfrentar os riscos de mercado, quanto do ponto
de vista da sua capacidade de absorver essa tecnologia, de acordo com as
condições climáticas a que estiver submetida.

Portanto, simplesmente oferecer ao pequeno produtor a extensão
da tecnologia da grande produção não traz resultados expressivos em nenhum
lugar do mundo. Pode dar resultado para alguns, urna pequena parcela, mas a
grande maioria flà() consegue acompanhar esse processo e quebra.

É preciso pensar urna terceira via. É o que estamos buscando corno
organização não-governamental, condição já reconhecida por vários organismos
internacionais. É urna tecnologia apropriada para a pequena produção, que
chamamos de agroecologia ou agricultura alternativa, como se denomina mais
genericamente.

Ternos obtido resultados extremamente interessantes, apesar das
condições dificílimas que encontramos, pois trabalhamos com os produtores
mais pobres. Verificamos, porém, que é possível dobrar ou triplicar a produti-
vidade das pequenas propriedades - que partem de baixos patamares, eviden-
temente - sem gerar custos cuja absorção pelo produtor seja inviável.

A proposta torna necessária a modificação de alguns aspectos,
como o padrão da pesquisa, da extensão rural, do financiamento e do crédito
agrícola. Este ainda é fortemente vinculado às normas técnicas - como podem
constatar os que lidam com sistema bancário para crédito rural - oferecidas pelo
sistema de pesquisa oficial, que está vinculado à modernização e industrialização
agrícola, bem corno ao uso de insurnos agrícolas razoavelmente caros.

Alterar a pesquisa e a extensão rural é uma questão essencial para
o sucesso dessa estratégia. No entanto, é preciso mudar, radicalmente, os
paradigmas da formação acadêmica e os da pesquisa, que não estão voltados
para esse objetivo. Existem linhas secundárias e minoritárias no sistema de
pesquisa que seguem essa direção, mas o essencial dela não está voltado para
a agroecologia. Por outro lado, a extensão rural, além de não se inserir na visão
da agroecologia, nào tem visão dos processos participativos. Os processos
adotados, hoje, ainda são muito dirigistas e acabam criando uma barreira na
relação entre o agricultor e o técnico agrícola.
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A FORÇA DA AGRICITLTtTRA FAMLUAR

Eduardo Magalhães Ribeiro
Professor do Departamento de Administração

e Economia da Universidade Federal de Lavras (UFLA)

Inicio a minha palestra contando uma história. 1 lá 200 anos, existia,
na França, um historiador chamado Michelet. Ele pesquisou a história da França
desde os seus primórdios. Estudou a guerra, a paz, o crescimento e a pobreza.
Depois de muitos anos de estudo, começou a ficar preocupado com um fato. Ele
observou que, de tempos em tempos, a França entrava em guerras, que tinham
durações variadas. Uma delas durou 100 anos, O país saía dessas guerras
destruído, mas, depois de três, quatro anos, a sua economia se levantava, o
mercado voltava a funcionar, e tudo ficava como antes. A economia voltava à
sua plena força. Michelet concluiu, então, que esse crescimento milagroso, essa
capacidade de recuperação espantosa, devia-se ao trabalho realizado pela
agricultura familiar, como resultado do esforço cotidiano do camponês francês.

Quando refletimos sobre o problema da agricultura familiar e da
política agrícola no Brasil, esse exemplo me vem à cabeça. No caso do Brasil,
não temos furacão, terremoto nem guerra; no entanto, a pequena produção
familiar enfrenta problemas piores, como a competição e a falta de políticas
agrícolas. Ela não tem nenhuma proteção no mercado.

A agricultura familiar no Brasil tem realizado, ao longo da nossa
história, principalmente da nossa história recente, verdadeiro milagre, somente
pelo fato de sobreviver. Existem muitas pessoas, de diversas linhas de pensamen-
to, que costumam prever o fim da agricultura familiar. Alguns acham que será
daqui a dois anos, outros pensam que ela não dobra o milênio. Tenho muitas
dúvidas a esse respeito. 1)e certo modo, estou indo na contramão do que está
sendo dito aqui.

O último estudo rigoroso sobre a produção familiar no Brasil, o
Censo Agropecuário de 1985, mostrou que, ao invés de haver uma redução da
agricultura familiar, o número de produtores cresceu. Em 1985, 2/3 do total da
força de trabalho ocupada na agricultura era de origem familiar.

De 2,77 milhões de trabalhadores ocupados na agricultura mineira,
1,8 milhão eram trabalhadores chamados membros não-remunerados da família:
o pai, a mãe, o idoso, o filho. Sou muito cético com relação àquela análise
catastrófica. Apesar de toda a dificuldade, parece-me que a agricultura familiar,
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cm especial o pequeno produtor mineiro, tem resistido a essa guerra. Em
determinados momentos, tem alcançado vitorias hibulosas.

Vou citar o resultado de uma pesquisa que fiz há cinco anos, na
Zona da Mata, no Município de Miradouro, que me mostrou alguns latos
surpreendentes. Fiquei tão surpreso quanto o Michelet. Apesar de a década de
1980 ser considerada a década perdida da economia brasileira, apesar de, em
1990 e 1991, o preço do café ter estado em 1/4 do seu preço histórico, apesar
de o preço d(-) leite, base da economia daqueles produtores, ter ficado naquela
época, em US$ 0,12, metade do preço de bole, a produção permaneceu
tremendamente estável, não tendo sofrido oscilação por causa das variações de
preços. Esse lato deixou-me impressionado.

Outra coisa que inc impressionou foi o fato de que, apesar de ter
havido uma queda de aproximadamente 70% na renda das famílias, a ocupação
familiar, assim como a ocupação dos trabalhadores eventualmente contratados
para prestarem serviço, haviam caído, no decorrer dos anos, apenas 10%. Isso
significa que o emprego permaneceu praticamente estável, ao passo que a renda
teve unia queda acentuada.

Tenho observado, ainda, outro fato que considero surpreendente
na propriedade familiar. Apesar de todas as perdas, de toda oposição, de toda
guerra contra a produção familiar, em virtude da inexistência de urna política
agrícola e de condições de competição no mercado, praticamente todas as
unidades familiares, no decorrer da década de 80, haviam se expandido, haviam
aumentado o seu patrimônio em temios de terra e de gado. Ou seja, o patrimônio
da família havia crescido, numa situação de declínio de preço, numa situação
crítica para toda a economia brasileira.

Alguns de vocês devem estar pensando que eu fui estudar o filé
nzignon da agricultura familiar mineira, que é a Zona da Mata e o Sul de Minas.
Entretanto, eu passei os meus últimos anos de pesquisa na região do Vale do
jequitinhonha, que muitos consideram a carne de pescoço dessa agricultura. E
pude observar no-) Vale do Jequitinhonha, na região compreendida entre o Rio
jequitinhonha e os municípios de Turmalina e Virgem da Lapa, que é
considerada urna das regiões mais pobres de Minas, do Brasil e do mundo,
praticamente os mesmos fenômenos que observei na Zona da Mata.

Foi possível consultar que existe uma enomie estabilidade na
produção familiar. Essa produção não cai quando cai o preço cio produto. Existe
uma enorme estabilidade no emprego, e o mais surpreendente - inclusive na
região do Jequitinhonha - é que existe o mesmo crescimento de patrimônio
familiar ao longo da vicia de uma família.

Ao contrário da Zona da Mata, onde o patrimônio familiar cresce a
partir da pecuária, dos negócios que o agricultor faz, no Jequitinhonha esse
processo é muito) mais penoso. É conseguido por meio daquela viagem a São
Paulo, na qual o agricultor consegue acumular urna renda suficiente para adquirir
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a farinheira, o gado, os animais de serviço, que irão alavancar o início do
crescimento do seu patrimônio e garantir as condições de sustentação da sua
família.

Para encerrar, gostaria de dizer que todos nós, pesquisadores,
sindicatos, organizações não-governamentais e o governo, devemos ter um
compromisso com a agricultura familiar brasileira. O ministro Arlindo Porto
acabou dc dizer que a política agrícola, mesmo decorridos dois anos da posse
cio flOV() governo federal, ainda não deslanchou efetivamente. Ainda estamos
em fase de preparação, de reunião. Todos nós, cio governo, dos órgãos privados
e públicos, temos a responsabilidade de fizer com que a agricultura familiar
tenha condições não só de sobreviver, mas de vencer essa guerra.

A agricultura familiar representa para nós uma garantia de estabi-
lidade da produção e, principalmente num país como o nosso, que tem tanta
miséria e tantos problemas, ela significa uma garantia de emprego. Temos a
obrigação de fazer com que a produção familiar alcance a sua vitória em
condições bem menos difíceis e penosas.
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POR UMA POLÍTICA AGRÍCOlA DIFERENCIADA

Juraci Moreira Souto

Diretor de Política Agrícola da Federação dos
trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais (Fctaemg)

Inicialmente, gostaríamos de parabenizar esta Casa por ter aceitado
a idéia da realização deste seminário. Os rnenilros (lesta Casa e, em especial, as
organizações da sociedade estão sabendo conquistar OS espaços que ate então
eram ocupados por muito pouca gente deste país.

A meu ver, a importância dos trabalhadores rurais, da agricultura
limiliar e dos pequenos proprietários está, em primeiro lugar, no fato de eles
gerarem alimentos básicos para o sustento das famílias e dos trabalhadores. É
preciso diferenciar a geração de alimentos básicos para matar a fome do nosso
povo da geração de rendas, de divisas, para equilibrar a balança comercial. É
preciso que tenhamos consciência desta diferença.

Não se pode, hoje, discutir com o agricultor familiar a globalização,
o que está muito na moda, a competitividade, a qualidade total, se essas pessoas
não têm condições nem para ficar de pé, porque não estão se alimentando bem
ou porque comem apenas uma vez por dia. É preciso que o poder público
reconheça que, primeiro, é preciso alimentar o povo, para que, depois, se possa
inseri-lo) num processo de globalização, de competitividade e de qualidade total.

Essa é uma questão da maior importância para a qual queria chamar
a atencão. Defendemos a agricultura familiar, vista mais pelo lado social do que

e financeiro.

A agricultura familiar, os pequenos produtores, têm que estar
convencidos de que, cada vez mais, devem dar as mãos aos companheiros e
trabalhadores sem-terra nesta luta pela realização da reforma agrária. Primeiro,
porque um trabalhador sem-terra hoje, quando assentado, será um produtor
rural, um agricultor familiar amanhã, e vai conviver com os que já possuern terra.
Segundo, porque, na medida em que se desapropriam terras e se fazem
assentamentos de trabalhadores sem-terra, está-se combatendo um mal que
existe neste país há anos. Ao se dividir a terra, distribuem-se riquezas e rendas
como também se favorece a aquisição da cidadania, contribuindo para a
independência política do nosso povo.
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por isso que, nesse ponto, defendemos a integração total da
agricultura familiar, dos pequem )S agricultores, com o programa e a proposta de
reforma agrária dos trabalhadores.

Tem-se lalado muito (fli pesquisas, em dados, em núiiieros. lI
Preciso ter cuidado) quando se apresenta um (lado originário de determinada
PlUiSa. que niostra, por exemplo, que. das 38 áreas de assentamento, apenas
u ou - deram (crio, e as outras. nau. Devenio ,, ter muito cuidado para não
:ilimentamios, com essas pesquisas, a idéia de que a reforma agrária não está
dando certo.

Ora, o que vale para os trabalhadores é saber de onde eles vieram,
a situação em que se encontravam e corno estão hoje. Eles tem COt1S(ieFl('i1 de
tudo isso, e, se lhes perguntarmos se gostariam de deixar os assentamentos e
voltar 1Di1'I o lugar de onde vieram, respondera(), unanimemente, (lUe fl()
querern voltar, que querem prosseguir.

E claro ) que os assentamentos não estã 1 o ano deveriam estar, não
chegaraiii ao grau de eficiência que desejamos, mas utilizar o resultado dessa
pesquisa coali a intenção de desmoralizar o processo de reforma agrária é, no
mínimo, uma irresponsabilidade de quem fl() quer que o processo avance.

Gostaríamos de aproveitar a presença dc.) sr. ministro da Agricultura,
autoridade máxima no País em matéria de política agrícola, e a presença do
secretário de Estado da Agricultura para dizer por (l(IC defendemos a política
agrícola diferenciada. Ora, porume o pequeno produtor é diferente do grande.
() seu tipo de produção, o seu tipo) de relacionamento, sua convivência com a
família e até c( mi seus empregados. quando os tem, é completamente diferente.
Trata-se de uma relação de companheirismo. de "pegar junto na enxada'; não
é uma relação de mandar fazer, do tipo "eu fico aqui, você faz e produz para

E por isso que o Estado e o poder público precisam tratar a
agricultura t'am,iilia r de forma dik'renciada, com unia política'agrk'o la eSf)ecíhca,
distinta daquela utilizada até hoje. Falamos oui' não há política agrícola para a
agricultura familiar porque não lvi diferenciação.

Nao poderíamos, ainda, deixar de elogiar a iniciativa do governo ao
criar o Pronaf, que nasceu de uni processo de negociação. a partir de
reivindicação dos trabalhadores, por meio du congressos, de reuniões dc
entidades de classe, em discussões com nossa confederação em Brasília- Foi uma
iniciativa louvável, mas eu aproveitaria a oportunidade para dizer ao sr. ministro
e ao sr. secretario que, pelo fato) de não estanhos acostumados, é preciso Ler
cuidado ao anunciar qualquer programa novo que se pretenda implantar neste
país, pois podemos estar criando uma expectativa que pode não se concretizar
futuramente. Acho que se deve ter muita cautela ao) anunciar o programa, pois
o estão anunciando como se ele lo sse salvar a agricultura familiar.

E claro que o programa tem seus méritos, mas existem alguns
aspectos que consideramos, sr, secretário e sr, miiinistro, como pontos de
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estrangulamento. Por exemplo, nas discussões que estamos fazendo, em todo
o Estado de Minas, contamos com a parceria agradável e construtiva da Emater.
Em todos os municípios onde ela existe, temos visto que a questão do
investimento, com as taxas de juros de 6% mais TJI.P, é, na opinião dos
trabalhadores, um ponto de estrangulamento. Essa opinião é baseada, inclusive,
em experiências passadas. Ou seja, quanto ao investimento, esse é um projeto
para longo prazo. E, na verdade, neste país, só podemos dizer o que vai
acontecer hoje. Ninguém tem certeza do que vai acontecer amanhã.

Gostaríamos de deixar registrada essa preocupação dos trabalhado-
res. Talvez, na normatização do programa, o sr. ministro possa olhar com carinho
a questào, que, na nossa opinião, é preocupante.
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UMA QUESTÃO DE EFICIÊNCIA

Gilman Viana Rodrigues

Presidente da Federação
da Agricultura do Estado de Minas Gerais (Faemg)

A política agrícola requer uma estrutura, corno toda política. Se há
uma política de saúde ou de educação, precisamos saber como ela vai ser
praticada e quem vai ser o responsável pelos atos que ela vai gerar.

A política agrícola, em todo o mundo produtivo, segue o seguinte
padrão: é necessário ter crédito rural. O crédito rural deve ter o valor suficiente,
custos pagáveis de acordo com a capacidade do tornador, quantidade adequada
e liberação oportuna. É necessário haver assistência técnica paga para aqueles
que podem pagar, como o produtor familiar. Também é preciso haver regras
claras e previamente anunciadas para a comercialização futura. Isso interessa a
todo o segmento produtivo, ao capitalista, ao profissionalizado, ao pequeno
produtor e ao produtor familiar.

O seguro agrícola associado ao zonearnento já foi implantado na
gestão do ministro Arlindo Porto. É necessária a tarifação compensatória clara
e anunciada. O que é isso? Muitas vezes, o sistema econômico do Brasil, como
o de qualquer país que queira conter a inflação à custa de preços baixos dos
produtos, autoriza a importação de produtos subsidiados na sua origem, tirando
a oportunidade de emprego do setor rural e mantendo o setor exportador. O
produto entra subsidiado no País, baixa os preços e gera o desemprego no
campo.

A tarifa compensatória é praticada em todo o mundo competitivo.
No Brasil, ela existe, mas é pouco aplicada. Estou sabendo que o ministro da
Agricultura está levantando as diferenças existentes em cada país, para adotar
de vez no Brasil a aplicação dessa tarifa.

Todos sabem o que aconteceu com o algodão brasileiro. Mais de 11
mil pequenos produtores, sobretudo do Norte de Minas, estão sem ocupação,
porque o algodão subsidiado beneficiou as indústrias, deixando os nossos
produtores sem oportunidade no mercado.

Para enfrentar situações como essa, é importante realizar uma
pesquisa dirigida. Qual é o produto que torna viável a pequena propriedade?
Nem sempre é o que aprendemos a plantar, de acordo com nossos conhecimen-
tos familiares.
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Outro fato da maior gravidade social é a educação. O problema não
é só do pequeno produtor 011 cio empregado, é de todos nós. No Brasil. a média
de escolaridade é de cerca de 3,2 anos, enquanto no 'apão e na Coréia é de 13
anos e flOS Estados Unidos, de 14 anos por pessoa. Por outro lado, enquanto urna
única pessoa se forma fl() Brasil, seis vão se transformar em adultos analfabetos.
Isso é insuportável e insustentável. Na medida em que falamos hoje sobre a
reforma agrária, sobre a política agrícola familiar, e não fazemos junto um
processo de qualificação das pessoas e de cidadania para o homem, vamos,
daqui a 20 anos, estar discutindo o mesmo problema.

rofeso Jean falou-nos ,i do pacote tecnológico e da
falta da capacidade de usar a tecnologia. Estamos desassistidos pelo poder
público flo) que se refere à educação. Precisamos ter capacitação para fazer o uso
adequado da terra e caminhar para um processo de auto-sustentação. O processo
cia agricultura familiar precisa ser dimensionado com competência e com
números confiáveis, para garantir ao cidadão uma vida autônoma e digna no
cenário de mercado. O mercado é de risco, e ninguém pode entrar num processo
para gerar um produto que será vendido, sem que ele tenha o desafio cio
mercack). Acredito até que o pacote cio custo tecnológico tem de ter um terceiro
componente, que é o mercado.

Passamos a trabalhar num sistema com a CNA e a Faemg, procuran-
do levantar mais dados. O discurso de que a pequena propriedade mata a fome
do brasileiro precisa ser revisto, e isto não é um-a crítica. Como o assunto é
polêmico e há dados de diversas fontes, passamos -a fazer pesquisas. Está aqui
o diagnóstico cia situação cio café, feito em 3.600 propriedades, como arnostragem
cia cafeicultura mineira.

Está aqui o diagnóstico com relação ao leite, feito, aleatoriamente,
em 1.100 propriedades, no Estado de Minas Gerais. há a pesquisa dos
assentamentos feita pela CNA.

Dados dessas pesquisas revelam que os produtores que têm
fazendas de café de até 10 ha, em Minas Gerais, são 48.300, representando 690X>
cio total. Eles produzem 131X cio café ofertado ao mercado. Sobre o leite, aqueles
que produzem até 50 litros por dia são 55% dos produtores, e eles respondem
por 19% da oferta cio produto. No caso da soja, as propriedades de 50 a 100 ha
são responsáveis por 2,54% da produção; do milho, as de 10a 20 ha produzem
8,4%; do arroz, 8,3%; e, no caso cia cana-de-açúcar, as de 10 até 20 ha produzem
2.84%; e as de 20 até 50 ha, 6,7%.

É preciso, então, agregar conhecimento à agricultura familiar, para
que ela ocupe o seu lugar e possa suprir as necessidades da sociedade. Se ela
produzir mais, o mercado tem condição de absorver, e () pequeno produtor vai
ter mais ganho. Ela deveria ser responsável por 50% cia produção brasileira, e
não o é. A conclusão a que chegamos com essa estatística é que o segmento
intermediário,, a chamada agricultura profissionalizada, que se situa entre o
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pequeno e o grande produtor, é a agricultura da grande rentabilidade e da grande
produtividade.

Não há corno nos afastarmos da questão da eficiência e da
qualidade. O consumidor vai exigir sempre qualidade. Enquanto a agricultura
familiar for voltada apenas para a sustentaçã() da família, ela vai manter-se no
mesmo patamar. O que queremos é que essa agricultura se qualifique para entrar
no mercado.

Ela terá que ter a qualidade que os outros têm. Esse é o cenário em
que o Brasil vive, o mesmo acontecendo com OS demais países.

Quanto ao problema do êxodo rural, podemos dizer que ele não é
sintoma de atraso. Ele é uma conseqüência do desenvolvimento. No Brasil, a
média da população rural está em tomo de 20% ou 25%, mas em São Paulo ela
está em 7%, e fl() há estatística alguma que nos diga que São Paulo é o Estado
menos desenvolvido do Brasil. Na França, é algo cm tomo de 3%, e nos Estados
Unidos, menos de 3%.

Quando fi identificado que a agricultura francesa deu resposta, o
cientista Michelet analisou a situação da seguinte forma: a partir de 1945, a
comunidade européia fez uma política agrícola à parte, viabilizando o ganho do
pequeno e do grande produtor rural - muito mais do pequeno do que do grande
- e fazendo com o que agricultor tivesse uma vida digna.

É essa a preocupação que devemos ter, ou seja, devemos procurar
dignificar as pessoas com a qualidade de cidadãos, para que participem da nossa
economia, com oportunidade e com o direito de crescer.
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DOCUMENTO FINAL



PROPOSTAS CONSENSUAIS

- REFORMA AGRÁRIA: DESAFIOS E OBSTÁCULOS

A) Princípios, Diretrizes e Modelos para a Reforma Agrária

- Estabelecimento do pressuposto de que a Reforma Agrária deve:

- antes de tudo e em sua essência, respeitar a cidadania dos
que trabalham ou venham a trabalhar no campo, de sorte a fazê-
los contar com fundadas perspectivas de ir além da subsistência
pessoal e familiar, o que pressupõe apoio do governo a implan-
tação de infra-estrutura e à produção agrícola;

II - visar à instalação de unidades produtivas, por menores que
sejam,dc tal modo que se tenha, através delas, a criação de novas
oportunidades de emprego no campo;

III - contemplar igualmente a preocupação de interromper o intenso
fluxo de desassentamento dos atuais 'com-terra", resultante das
dificuldades e dos desestímulos impostos ao setor.

2 -Os projetos de assentamento da Reforma Agrária devem ser:

- ecologicamente corretos, mantendo e melhorando a qualidade
dos recursos naturais e a vitalidade do agroecossistema inteiro -
seres humanos, lavouras, animais e rnicroorganismos. A ciência
agroecológica deve ser priorizada nos assentamentos, adotando-
se a agrossilvicultura, o consorciamento e os métodos tradicionais
que imitam os processos ecológicos naturais, otimizando-se o USO

da luz do sol, dos nutrientes do solo e da chuva;
II - economicamente viáveis, produzindo para garantir sua auto-

suficiência e gerando renda suficiente para remunerar o trabalho
e cobrir os custos envolvidos;

111 - socialmente justos, com os recursos e o poder democratizados, de
modo a assegurar que as necessidades básicas de todos sejam
atendidas;

IV - adaptáveis, para se ajustarem às condições da agricultura, sempre
em transformação;
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V - capazes de valorizar o conhecimento dos agricultores como
importante fonte de informação sobre o sistema agricola local.

3 - Garantia  da manutenção e da ampliação de emprego e renda aos
segmentos mais ameaçados e excluk()s do processo produtivo, de
condics dignas de vida e de produção de bens que atenda às
necessidades da população, considerando a preservação das condi-
ções ambientais e o estabelecimento de um padrão de sustentabilidade
para todas as atividades rurais numa nova relação entre homens,
mulheres e natureza.

4 - Prkrizaçao da reesti - & IttIIIÇàO e do desenvolvimento da agricultura
familiar C( )o base da organização social e técnica da produção
agrícola.

5 —Implantação dos projetos de assentamento precedida de discussão,
Com os trabalhadores envolvidos, da sustentabilidade, da análise dos
recursos naturais, da capacidade de inserçao do produto no mercado,
da qucstào da coniercializacão, cia produtividade e da possibilidade de
agregação de valor aos produtos.

6 —Garantia, pelos poderes públicos, de que os assentamentos e os
assentados lerão infra-estrutura social e econômica, assistência técnica
e tecnologias adequadas, acesso à saúde, principalmente em termos
preventivos, e à educação adequada i realidade dos trabalhadores
rurais.

7 —Garantia, inclusive na implantação dos projetos de assentamento, da
inserção de jovens e mulheres no processo produtivo e no processo
decisório sobre o modelo de desenvolvimento a ser adotado e
incentivo às formas associativas e cooperativas de produção.

8 -Garantia de participação dos movimentos sociais, das rganizacôes
populares locais e da sociedade organizada na definição das políticas
púl)Iicas e na execução e na implenentacã() de quaisquer programas
ou plano,,,.

R) Papel do ludiciário e Problemas da Legislação
9 —Reconhecimento da Fragilidade cia legislação como obstáculo à Refor-

ma Agrária.

10 -Apoio ás propostas (te democratização da Justiça em termos do seu
funcionamento interno, de forma a garantir a toda a população o
acesso à assistência fundiária.

li - Criação de escolas de aperfeiçoamento de juízes e promotores.

12 - Simplificação das frinaiidades processuais.

13 -Barateamento das despesas judiciais.
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14 —Ampliação da atuação da Defensoria Pública, de forma a assegurar a
defesa rápida e eficiente, nas causas agrárias, daqueles que não podem
contratar advogado.

15 —Adoção de critérios mais adequados para a promoção de juízes, tais
como o número de processos julgados e a qualidade das sentenças.

16 -Defesa da independência dos juízes de primeira instância, que estão
mais próximos cia realidade social.

17 —Criação de urna Justiça Agrária para que seus representantes, com
formação especializada sob a ótica agrarista, dêem melhor solução aos
problemas e conflitos agrários, com vistas a formar jurisprudência que
auxilie, em médio prazo, a criação de um Código Agrário que venha
uniformizar as decisões na área de sua competência.

C) Recursos e Fontes de Financiamento

18 - Destinação de recursos de R$ 18 milhões conforme estimativa apresen-
tada pela Fetaemg, para atender às necessidades básicas e criar as
condições para um salto de qualidade no processo de implantação dos
projetos de assentamento da reforma agrária em Minas Gerais, uma vez
que o montante previsto para o Incra/MG no orçamento da União, no
valor de R$ 2,5 milhões, para implantação de infra-estrutura, e de R$
1 milhão para serviços (dos quais apenas R$ 70 mil haviam chegado
ao Incra/MG até 3/9/96), é rigorosamente insuficiente para permitir a
continuidade do processo de implantação dos projetos de assentamen-
to, e que o montante de R$ 12 milhões, estimado pela Superintendên-
cia do Incra/MG, a partir da reivindicação das entidades ligadas à
Reforma Agrária, ampliaria as possibilidades do processo de implan-
tação daqueles projetos.

19 - Destinação, a partir de 1997, de 4% do total do orçamento estadual para
a agricultura, reservando-se 1/4 desses recursos para o Funderur, com
as seguintes prioridades de aplicação:

- programa de apoio aos assentados da Reforma Agrária que, de
acordo com as normas do Procera, garanta recursos, complemen-
tarmente aos destinados pelo Incra, para atendimento de:
a) crédito de custeio, inclusive para os assentados que já recebe-

ram recursos desse programa, para financiamento de culturas
alimentares e algodão;

h)crédito para investimento em habitação, cercas, máquinas e
animais;

II - programa de apoio à pequena produção familiar, com recursos
destinados às atividades de custeio e de investimento, de acordo
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coma,, normas do Procera, que leve em conta o desenvolvimento
sustentúvel da unidade de produção familiar, admitindo-se as
aplicações coletivas e em áreas de condomínio. Será caracterizado

OÍfl() pequeno) produtor familiar aquele que:

a) explorar área de até 4 módulos fiscais, na qualidade de
proprietário, parceiro, arrendatário, posseiro ou comodatáno;

b) auferir, no mínimo, 80% de sua renda bruta anual da
agricultura;

c) residir na área ou cm aglomerado rural próximo;
III - programa de apoio ao beneficiamento e à comercialização, com

garantia de recursos para miniprojetos que visem ao fortalecimen-
to de associações e cooperativas de pequenos agricultores, tendo
em vista o desenvolvimento e a promoção humana para o
exercício da cidadania e da democracia, bem como a valorização
cia família, nas formas previstas em lei, como célula fundamental
de clesen volvi niento socioeconôniico. Estão excluídas desse pro-
grama as cooperativas de mão-de-obra rural. Os recursos serão
aplicados, prioritariamente, em:
a)projetos de beneficiamento da produção extrativista do cerrado;
h)atividades de capacitação em gestão de associaçâo e cooperativas;
c)aquisição de veículos para o transporte da produção;
d)piojetos de associações e cx)perativas de áreas de assentamento.

20 -Inclusão, nas dotações orçamentárias federais referentes à implanta-
ção) de projetos de assentamento, de recursos necessários à efetivação
das ações de controle ambiental, além daqueles recursos necessários
ao atendimento das necessidades básicas das populações assentadas.

21 - Criação, pelo governo dc) Estado, de um programa de crédito fundiário
para agricultores familiares com boas perspectivas profissionais e
caracterizados segundo os critérios estabelecidos na proposta n' 19,
item 11, e que não mantenham empregado permanente, admitida
apenas a contratação de mão-de-obra temporária, quando a atividade
agrícola assim o exigir.

D) Outros

22 - Posicionamento do governo estadual, cia Assembléia Legislativa e
deste seminário pela revogação do Decreto n 9 1.775/96, que altera a
demarcação das terras indígenas e homologação da Portaria

317/93, do Ministério cia ustiça, que reunifica o território dos
maxacalis, com retirada dos invasores. Reassentamento dos PC(TUCflOS
posseiros que estão nas áreas dos krenaks e dos maxacalis, urna vez
que o Estado os titulou, permitindo a ocupação ilegal das terras
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indígenas. Nas áreas indígenas de Minas Gerais, o Estado deverá
garantir a formação e a capacitação dos beneficiados, respeitando a
realidade e a cultura de cada povo, contribuindo, assim, para a
autonomia dos povos e para a autogestão dos projetos. Propõe-se a
implantação do Núcleo lnterinstitucional de Saúde Indígena, como
fórum apropriado para discussão e tomada de decisões relativas à
questão da saúde indígena. Garantia de recursos para a execução dos
trabalhos da Comissão Executiva Estadual da Questão Indígena em
Minas Gerais.

23 -Promoção, pela Assembléia Legislativa, de um seminário específico
sobre a questão da legislação agrária.

24 —Fornecimento, pela Assembléia l.egislativa, de cópias das gravações
em vídeo deste seminário às entidades participantes, para que possam
ser divulgados, em todo o Estado, os temas referentes à Reforma
Agrária em Minas Gerais.

25 -As propostas 7 e 8 do grupo das não-consensuais constituem obs-
táculos ao processo de Reforma Agrária.

II— GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE REFORMA AGRÁRIA

26 - Realização, pelos órgãos competentes, no prazo de 60 dias, de
levantamento) dos imóveis rurais do Estado (contendo a localização e
o nome do Órgão ao qual o imóvel estiver vinculado, bem como sua
destinação atual)e seu encaminhamento às entidades que assinam esta
proposta, com o objetivo de assegurar a participação das mencionadas
entidades na definição dos imóveis que deverão ter destinação
imediata para assentamentos.

27 -Envio, pelos órgãos competentes, às entidades que assinam esta
proposta, dos resultados das discriminatórias administrativas e judici-
ais já realizadas, destacando-se as áreas superiores a 250 ha e as áreas
já levantadas por meio das discriminatórias judiciais já efetivadas. Essas
áreas seriam também destinadas, preferencialmente, a projetos de
assentamentos de famílias de sem-terra.

28 - Participação conjunta do governo do Estado, da Assembléia Legislativa,
das entidades e dos movimentos envolvidos na luta pela Reforma
Agrária na definição de metas e áreas para a realização de ações
discriminatórias.

29 - I)irecionamento dos serviços da Emater, gratuita e exclusivamente,
para a produção familiar (de acordo com a definição de produtor
familiar, constante na proposta n 19) e para as áreas de assentamento de
Reforma Agrária, oferecendo-se aos extensionistas treinamento) para
trabalhar dentro do enfoque do desenvolvimento rural sustentado:
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30 - Elaboração de projeto de lei que regulamente o parágrafo único do
artigo 191 da Constituição de Minas Gerais, criando um plano de
assiStcflci:L social às p pul:içTes de áreas inundadas por reservatórios.
A principal assistência deve ser o reassentall)eflt() em outras áreas que
ofereçam as mesmas c( )ndições de fertilidade, situadas, de preferência,
no mesmo municlpi() ou na mesma regiã). assegurando-se aos
atingidos a manutenção da qualidade de vida anterior.

31 - I)esenvolvirnento. pela Fparnig. de pesquisas que visem ao desenvol-
Vimel)to rural SUStCntt(l() e que contribuam para a agricultura familiar
e as áreas de assentamento.

32 -Criação de uni progranta (te infra-estrutura rural, com a participação
dos movimentos sociais, das organizações populares l( )cais e da
sociedade organizada, a ser desenvolvido em áreas de assentamento
de Retorma Agrária e em comunidades rurais com PC(1UCfl OS agricul-
tores familiares, envolvendo as seguintes ações e órgàos:
1 - abertura e melhoria de estradas vicinais, pelo governo do lstado,

c()m a participação das prefeituras municipais:
II implantação de sistemas de abastecimento de água captação,

construção de reservatórios, trat:lment() e distribuição), garantin-
do não só o al)astecimeflt() nas áreas (te produção, como também
a distribuição até cada unidade de moradia;

III - implantação de sistemas de saneamento rural, abrangendo não só
o tratamento das águas para abastecimento doméstico e do esgoto
como também a coleta e a reciclagem do-) lixo. Esses dois
subprogramas deverão ser desenv )lvidos em parceria com a

P' e/ou outras instituições competentes;
IV - implantação da eletrificação rural, com custos financjados e subsi-

diad s, incluindo uso de tccm k )gias alternativas, c mno energia
solar, a ser desenvolvida pela Ceniig e outros órgão competentes;

V - instalação de postos de telefonia rural pela Telcmig e outros
órgàos públicos;

VI - implantação de postos (te saúde rural, que atuem com educação
sanitária, alimentação alternativa, medicina natural, com incentivo
às hortas medicinais, e (jUC disponliamu também de condições
mínimas para rc:ili:ir primeiros atendimentos, triagem e encami-
nhamento de cas( )s mais graves:

VU - implantação de núcleos de apoio para OS trabalhadores rurais,
em que haja espaço de lazer e, sobretudo, escolas e espaços
culturais devidamente equipados (salões comunitarios, pequenas
l)ibli( >tecas. auditório), espaços para música), vakwizand -se a
cultura própria (Iv,()munidades.
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33 -Manutenção da desapropriação de terras como o principal meio para
a realização da reforma agrária, permanecendo esse instrumento como
de competência da Uniào. Promoção, pelo governo cio Estado, de
ações que propiciem a desconcentração da terra, observando-se as
seguintes diretrizes:

- redirecionamento das ações da Ruralminas e do governo do
Estado, com o objetivo de promover não apenas a legitimação de
áreas com até 250 ha, como também a discriminatória, a arrecada-
ção de terras devolutas e sua destinação para o assentamento de
trabalhadores e criação de unidades de conservação, consideran-
do-se, em ambos OS casos, a aptidão da área, por meio de um
zoneamento agroecológico;

TI - realização, ainda neste ano, de um seminário promovido pelo
governo do Estado, com a participação das entidades que lutam
pela Reforma Agrária, no qual a Ruralminas esclareça inúmeras
dúvidas sobre questões relativas às terras públicas devolutas, com
vistas à formulação de propostas concretas e imediatas para o uso
dessas terras para fins de assentamento;

III - destinação de recursos humanos e, principalmente, financeiros,
com o intuito de apoiar a implantação de assentamentos criados
pelo Incra ou pelo governo estadual;

IV - garantia de participação dos trabalhadores rurais, através de suas
entidades, movimentos representativos e entidades de apoio, na
elaboração, no planejamento e na gestão da política estadual de
Reforma Agrária;

V - discussão e definição, dentro de prazo determinado (até 5/12/
96), dos canais de participação referentes ao item anterior.

34 —Apresentação, pela Ruraiminas, pela Secretaria do Meio Ambiente e
pelo lbama, da situação jurídica e de licenciamento das áreas das
empresas reflorestadoras em todo o Estado de Minas e não apenas no
Norte e no Vale do Jequitinhonha.

ifi - LEGITIMAÇÃO DE TERRAS E AÇÃO DISCRIMINATÓRIA

35 - I)estinaçào de todas as terras públicas e áreas arrecadadas de bancos
estaduais exclusivamente ao assentamento de trabalhadores rurais,
exceto as áreas que não forem adequadas à implantação de projetos
de assentamento, as quais serão preservadas de acordo com a
legislação pertinente.

36 -Retirada da Proposta de Emenda à Constituição Estadual n Q 18/95.
37 -Levantamento cadastral dos imóveis rurais do Estado e comunicação

dos dados obtidos aos autores desta proposta, que selecionarão os que
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devem destinar-se ao assentamento imediato de trabalhadores sem
terra.

38 - Inclusão, no orçamento público para 1997, de rubrica para a realização
de ações discriminatórias, que deverão Ser propostas a partir dc
critérios resultanies do consenso entre o governo do Estado, Assem-
bléia legislativa e entidades que propugnem pela Reforma Agrária.

39 - Arrecadação imediata das terras públicas com área superior a 250
ha, assini definidas após ação discriminatória administrativa ou judi-
cial, as quais deverão ser destinadas a assentamentos e criação de
unidades de conservação, definindo-se OS usos por meio de um
zoneamentc) agroecológico. Considerando que a Ruralminas já vem
desenvolvendo discriminatórias administrativas/judiciais, como por
exemplo, nos Municípios de Rio l'ardo de Minas, Itacarambi, Varzelândia,
São João cia Ponte e outros, é necessário que a Ruralminas informe por
escrito às entidades autoras desta proposta a situação atual dessas
discrirnínatórias.

40 - Implantação de extensão rural e pesquisa voltadas para as áreas de
assentamento e agricultura familiar, com ênfase no desenvolvimento
rural sustentado, com a prestação gratuita dos serviços pela Emater,
IEF, e com a participação da Epamig.

41 - Desenvolvimento de ação conjunta cia Ruralminas, da Procuradoria-
Geral do Estado e do Ministério Público, como fiscal cia lei, visando
resguardar o patrimônio público, defendendo-o das ações de usucapião
e de retificação de área em terras públicas, em tramitação nas várias
comarcas dc) Estado, impedindo a fraude ou simulação por parte dos
que ocupam irregularmente as referidas terras. Proposição de ações
anulatórias contra eventuais títulos já expedidos.

42 - I)estinação de lO% das vagas em escolas agrotécnicas estaduais a
estudantes procedentes dc projetos de assentamento, com a concessão
de bolsas de estudo.

43 - Aitcraçào na atual legislação sobre terras devolutas rurais, ampliando-
se para 100 ha a área a ser legitimada sob a competência da Ruralminas,
dispensada a aprovação pela Assembléia Legislativa.

IV - REFORMA AGRÁRIA E MEIO AMBIENTE

A) Impactos Ambientais dos Projetos de Assentamento

44 - Adoção de políticas ambientais que compatibilizem a conservação dos
recursos naturais com o desenvolvimento e a elaboração de leis que
contenham menos proibições e mais definições acerca do que pode
ser Feito, orientando as ações e criando instrumentos de controle

176



eficazes, que contem com a participação efetiva da sociedade.
Estímuloà participação da sociedade organizada na implantação e na
gestão de unidades de conservação.

45 -Apoio à aprovação da proposta de legislação sobre uso e manejo do
solo, que se encontra em tramitação na Alemg.

46 - Elaboração de estudos e projet dc recuperação das áreas degradadas
pelo reflorestamento ) hornogneo, estendendo os sistemas de produ-
çào de pequenos agricultores que se encontram nos limites dessas
florestas.

47 - Regulamentação do uso da água nos projetos de irrigação, inclusive
nos de empresas que utilizam pivôs centrais.

48 -Incentivo ao resgate (coleta) e à conservação in situ/on farm da
biodiversidade agrícola e valorização dos conhecimentos a ela associa-
dos.

49 - Oposição à aprovaçào da Lei de Cultivares, em tramitação no Congres-
so Nacional, uma vez que a aplicação de seus princípios resultaria no
incremento da erosão genética e na restrição ao livre U50 e ao
intercâmbio de recursos genéticos pelos agricultores.

50 - Estabelecimento de parceria entre a Emater, a Secretaria de Saúde, a
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e o IMA
para o desenvolvimento, nos assentamentos e nas áreas de agricultura
familiar, de projetos-piloto de sistemas de vigilância à saúde de
populações expostas a agrotoxicos, com o objetivo de levantar
informações que possam subsidiar a tomada de decisões para eliminar
os riscos a que tais populações estão submetidas.

51 -Participação de organizações da sociedade civil e de instituições
governamentais e privadas na revisão da legislação florestal do Estado,
a ser promovida pelo Instituto Estadual de Florestas (1FF).

52 - Introdução do conceito de reserva extrativista na legislação agrária e
florestal, de modo a permitir a conciliação da preservação e/ou da
recuperação ambiental dos remanescentes nativos (em particular, dos
cerrados) com o aproveitamento extrativista (ecológico, econômico e
social) pelas populações tradicionais.

53 - Introdução do conceito de sistemas agroflorestais na legislação flores-
tal, após discussão a esse respeito.

54 - Retirada imediata de circulação dos produtos químicos já proibidos
pela legislação vigente.

55 - Implementação da lei estadual de agrotóxicos em vigor, estruturando-
se órgãos como o IMA e a Secretaria de Saúde para que possam cumprir
seu papel de fiscalização de produção, comercialização e uso de
agrotóx icos.
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56 -Promoção, pelo governo do Estado, em parceria com ONGs e
entidades representativas dos trabalhadores rurais, de campanha de
esclarecimento s( hre os efeitos nocivos dos agrotõxicos na saúde
humana e no nlei() ambiente, dirigida a agricultores, consumidores e
a sociedade em geral, com ampla divulgação.

R) Agroecologia

57 -Realização do levantamento agroccologico do Estado, com vistas a
facilitar e disciplinar os assentamentos dos sem-terra.

58 - Implementação de projetos-piloto de desenvolvimento agroec lõgico
em municípios onde haja urna organização efetiva dos PC(l1ICfl0S
agricultores e propostas concretas para o desenvolvimento da
agricultura sustentavel. Tais projetos devem ser implementados pelo
Estado, efli parceria com ONGs e organizações de agricultores.

59 - Priorizaçào do desenvolvimento e da adoção da ciência agro ecológica
nos projetos de assentamento.

(() -Valorização do conhecimento do agricultor, que é unia importante
fonte de informação sobre o sistema agrícola local (inclusive sobre as
práticas tradicionais que foram abandonadas), sobre experiências,
instituições, cultura, etc. O conhecimento do agricultor e sua capaci-
dade de adaptar novas idéias às suas condices e às necessidades
locais devem formar a base para a mudança dentro da comunidade
agrícola.

61 - Reorientação da pesquisa agrícola desenvolvida eni universidades do
Estado, centros de pesquisas oficiais e não-oficiais, especialmente
quando financiada pela Fapemig. Pan I estudos em que a agricultura
seja tratada dentro de um contexto de sistemas, em que o pesquisador
atue como facilitador do processo de aprendizagem, na busca de
soluções para os problemas enfrentados pelos agricultores.

62 -Promoção, tios assentamentos e nas áreas de agricultura lamiliar, de
experimentos baseados nos sistemas sustentáveis e de baixo uso de
insumos externos.

63 - Inclusão das entidades de ensino e pesquisa na lista das instituições
que devem ter sua pesquisa reorientada para estudos com base na
agroec )l ( )g i a.

C) Sustentabilidade dos Projetos de Assentamento

64 - Realização de estudos e diagnósticos participativos sobre os agro-
ecossisteiiias locais, para subsidiar a elaboração dos projetos.

65 Valorização do conhecimento dos assentados sobre os ecossistemas
e OS processos tecnológicos tradicionais.

178



66 - Incentivo ao desenvolvimento de sistemas agroflorestais de produção,
de acordo com as especificidades de cada ecossistema.

67 - Reestruturação dos serviços de pesquisa, extensão rural e assistência
técnica, adequando-os para a implementação de projetos baseados
flOS princípios da agricultura sustentável.

- Redefinição do papel e dos objetivos das universidades e das fazendas
experimentais da Epamig, para assumirem o monitontment() de
projetos de desenvolvimento local dos assentamentos.

69 -Envolvimento das organizações de trabalhadores rurais. ONGs e
universidades que desenvolvem trabalho de pesquisa e difusão de
tecnologias alternativas na elaboração dos projetos de assentamentos.

70 —Investimento na educação dos assentados, para que possam melhorar
sua capacidade de gestão do sistema de produção e do projeto global
do assentamento.

71 -Incentivo a programas de avaliação, conservação e melhoramento
participativo de variedades locais nas comunidades de agricultores e
assentamentos.

72 -Incentivo a programas ou instituição de programas de reprodução de
sementes de variedades locais e/ou melhoradas, com vistas a garantir
a auto-suficiência local de sementes.

73 -Criação de programas de recuperação de áreas degradadas para o
processo produtivo.

74 - Utilização das áreas arrendadas às empresas reflorestadoras no Estado
de Minas Gerais, tão logo vençam os respectivos contratos ou fiquem
comprovadas irregularidades no seu cumprimento, também para fins
de projetos de assentamento. Não concordamos que as mesmas sejam
cedidas em comodato aos trabalhadores para o cultivo de eucalipto,
conforme proposta do governo do Estado, apresentada em reportagem
do jornal 11v/e em Dia, de 21/7/96, e reforçada neste seminário.
Acreditamos que os assentados devem ter  direito de ser proprietários
das terras e de produzir nelas o que quiserem, como acontece em
qualquer assentamento de Reforma Agrária. Continuar incentivando a
monocultura do eucalipto nada tem de ecológico. Ao contrário, a
prática já se mostrou insustentável naquela região. Do ponto de vista
econômico e social, este é um projeto que visa atender aos interesses
das empresas que consomem carvão ou madeira de eucalipto, que se
livram das obrigações trabalhistas e das constantes denúncias de
trabalho forçado, ao mesmo tempo que conseguem assegurar o
fornecimento de carvão barato. A nosso ver, trata-se de mais um
projeto que é concebido de cima para baixo e que propõe a redenção
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do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha. vindo na contramão
daquilo que as entidades populares da região vêm discutindo corno
proposta de desenvolvimento sustentado, a saber:

1 - garantia de canais de participação, para entidades comprometidas
com os trabalhadores rurais, na discussão dos projetos de desen-
VOlViIfleflt() rural;

II - ldestinaçào das áreas arrendadas ts empresas reílorestadoras para
a Ref )rma Agrária;

lii - exploração elo ,, eucaliptais já plantados para capitalizar
os beneficiários na implantação de projetos agroecolúgicos;

IV - diminuição das áreas de plantio de eucalipto:
V - realização de um estudo de plantas adaptadas na região;
VI - máxima diversificação do plantio de espécies (agrossilvicukura);
Vil - plantação de árvores frutíferas nas chapadas. hoje ocupadas com

a nionocultura do eucalipto;
VIII - realização de um trabalho de preservação e recuperaca() de

nascentes d'água afetadas pelo plantio de maciços de eucalipto nas
Chapadas;

IX - desenvolvimento de projetos que respeitem a fauna e a flora da
região, (ao violentadas pela implantação da monocultura tio
eucalipto, em enornes áreas:

X —assistência técnica agroecologica aos assentados nas áreas hoje
arrendadas às empresas reflorestadoras;

Xl - conhecimento e aproveitamento das ricas experiências em
agroecologia/agrossilvicultura, de eficiência comprovada, desen-
volvidas na Fazenda Três Colinas pelo pesquisador florestal Ernst
Gotsch ( l'iraí do Norte - BA) e na área demonstrativa do Centro
de Agricultura Alternativa Vicente Nica (Turmalina ).

V - PROJETOS DE COLONIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL.

7S - Priorizaçà . na etapa II cio Projeto laíba. ('( )!fl a participaçào eletiva das
entidades de representação dos trabalhadores rurais, cio assentamento
de trabalhadores sem terra e reconhecimento das mulheres, para fins
de cadastro e inscrição em novos assentamentos.

76 -Aprimoramento de mecanismos que assegurem  tranSp;IR'flciI kImF

nistrativa e a democratização da gestão do Projeto Jaulxm
77 - Enfrentamento efetivo cios graves problemas de moradi.m c s;utcle da

população do Pr )jeto Jaíba.
- Frradicaçáo do analfabetismo e elaI)oraça() de um projeto de educação

específico para o Pr( )jeto Ja íba. a r' )vacl( > pelo Copam, tendo como um
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de seus principais objetivos a criação de uma cultura dirigida,
abrangendo a história, a concepção, os problemas e as projeções
futuras para as demais etapas do projeto.

79 - Priorização, na expansão do Projetojaíba, de faixas desmatadas, como
aquelas existentes em grande quantidade nas áreas limítrofes do
Estado.

80 -Exigência, à Codevasf/Seplan, de alternativas de fonte energética
voltada para o uso doméstico, visando à preservação das matas nativas,
hoje utilizadas pelos colonos do Projeto Jaíba para tal fim.

81 Acatamento de todas as idéias que venham a aperfeiçoar o projeto de
irrigação do Jaíba e garantir a sua continuidade.

82 - Prestação de assistência médico-odontológica, por meio de sistema
ambulatorial volante, no Projeto jaíba.

83 - Imediata divulgação do Projetojequitinhonha/Pardo para as entidades
da sociedade civil e para as comunidades locais.

84 —Criação de política que vise estimular a organização autônoma dos
colonos.

85 - Realização de estudos de alternativas de culturas e sistemas de
produção econômica e ecologicamente viáveis para as condições
locais.

86 -Realização de estudos para uma melhor identificação dos recursos
naturais da região, visando a um novo desenho de ocupação produtiva
e fundiária.

87 -Extensão da eletrificação rural a todo o território mineiro, por se tratar
de fator de desenvolvimento e fomentador de educação no campo.

88 - Formação de uma comissão paritária, composta por representantes do
Poder Legislativo, da sociedade civil e das universidades do Estado,
para monitorar os projetos de colonização planejados e em andamento
no Estado.

VI - INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AGRÍCOLA PARA ASSENTAMENTOS E
AGRICULTURA FAMILIAR

A) Crédito

89 - Criação de crédito especial para ãicas de assentamento, garantindo a
construção de moradias ca implantação de infra-estrutura básica, com
creches, escolas, centros comunitários, armazéns, etc.

90 -Implantação de crédito agrícola de custeio e investimento para a
agricultura familiar.

91 - l)esburocratização do acesso ao crédito rural, com simplificação de
procedimentos.
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92 - Isenção de juros para o credito específico para a agricultura Íamiliar,
estipulando-se prazos para o pagamento do financiamento.

93 - Inclusão da comercialização e a da agroindustrialização no credito
rural.

94 - Iltilizaçào do sistema de cálculo das dívidas pela equivalência-
produto.

95 - Fstahelecimento de prazo de até dez anos, incluindo a carência de
cinco anos, para pagallwflt() de investimentos.

90 -Criação de seguro agrícola diferenciado.
97 - Aprimoramento do sistema de equivalência-produto, seni vinculacão

a nenhum pacote tecnológico para o financiamento de Custeio.
98 - Extensão do sistema de equivalência-produto para financiamento de

compra de terras para os microproprietários.
99 - Dispensa da exigência de aval para obtenção de créditos de financi-

amento até R$ 3 mil (custeio) e de financiamentos até o valor de R$
5 mil (investimento).

1(X) - Elevação para R$ 10 mil, por família, do limite para financiamentos para
investimento do Procera.

R) Assistência Técnica
101 - Reestruturação e fortalecimento dos órgãos de assistência e extensa()

niral, controlee fiscalização agropecuaria (Emater, IEF, IMA, Ruralminas),
garantindo a participacão paritária entre organizações de agrictilt >res
familiares e poder público no Conselho Técnico-Administrativo dessas
instituições.

102 - Formação e reciclagem dos quadros técnicos das organizações gover-
namentais e não-governamentais, com ênfase nos princípios da
agroecologia e da educação popular, aproveitando-se a experiência
acumulada em iniciativas de sucesso nessas áreas, desenvolvidas nas
várias regiões de Minas (;erais.

103 -- Assistência técnica e extensão rural pública em todo o território
lilineiro, com atendimento exclusivo aos pequenos produtores, suas
famílias, suas organizaçõ(s e :ios assentados cia Reforma Agrária, de
ac( )rdlo) com a Constituição) Estadual (artigo 248).

104 - Fstruturaçàodo IMA, de Forma a penilitirsua efetiva operacionalizaçà()
no que se refere à fiscalização do uso indiscriminado de agrotóxicos.

C) Pesquisa
105 - Criação e reativação de centros de pesquisa em todas as regiões do

Estado, levando-se em co)nskleracao os diferentes agrossistemas.
100 - 1 )esenvolvimento de pesquisa agropecuária que privilegie aagricultu-

ra familiar, centrada nos princípios da agroecologia.
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107 -Definição e implementação de um programa de reorientação e
formação de pesquisadores e extensionistas, tanto nos processos
formais (escolas técnicas e universidades) quanto na capacitação das
instituições.

108 - Implantação de política institucional, nas universidades e nos centros
de pesquisa do Estado, para o investimento prioritário no desenvolvi-
mento de tecnologias e processos voltados para a realidade da
pequena produção rural e para o desenvolvimento da agroecologia.

109 - Introdução de mudanças nos currículos das escolas de agronomia e
das escolas técnicas para que os futuros profissionais possam sair
preparados para o trabalho relacionado à agroecologia. Fazer com que
os órgãos de pesquisa vejam a necessidade de orientar as pesquisas na
direção agroecológica.

1)) Associativismo e Cooperativismo
110 -Avaliação da importância cia Sudecoop, e readequação de seus

objetivos para a agricultura familiar, equipando-a e fortalecendo-a com
recursos materiais e humanos necessários a seu pleno funcionamento.

111 - Implementação de um fundo para financiamento de máquinas e
equipamentos de beneficiamento da produção, bem como para infra-
estrutura (galpões, miniarmazéns, etc.), a exemplo do Procera.

112 -Investimento em equipamentos e infra-estrutura para beneficiamento,
agroindustrialização, armazenamento e comercialização de produtos,
por meio da concessão de crédito subsidiado a grupos de pequenos
agricultores.

E) Comercialização

113 -Concessão de inscrição estadual às associações de pequenos produ-
tores, por meio de portaria da Secretaria de Estado da Fazenda, e
regulamentação que lhes possibilite efetuar seu registro na junta
comercial.

114 - Isenção de ICMS para as associações de pequenos produtores.
115 - Regulamentação da transformação agroindustrial e da comercialização

em pequena escala, possibilitando uma melhor inserção dos pequenos
agricultores no mercado.

116 - Cadastramento dos parceiros como produtores rurais, o que lhes dará
acesso ao cartão de produtor, para que possam comercializar seus
produtos.

117 - Eliminação dos empecilhos legais para a comercialização, por meio de
associações de pequenos produtores.

118 -Taxação progressiva do ITR com base no tamanho da propriedade e
no emprego de mão-de-obra assalariada.
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119 - Fomento a programas de comercialização direta dos pequenos agricul-
tores em parceria com as prefeituras municipais.

120 - Isenção do ICMS para todos os produtos que compõem a cesta básica.
121 - Garantia de preços justos para o produtor, sustentada por subsídios,

de forma a tornar os preços acessíveis ao consumidor.
122 - Regionalização das estruturas de beneficiamento e transformação de

produtos, com sistemas descentralizados de comercialização e trans-
formação industrial que permitam aos produtores controlar os preços,
agregar valor à sua produção, propiciando também geração de
empregos.

123 Regulamentação da legislação e tributação diferenciada no processo
de transporte, no beneficiamento e nas transações comerciais para a
agricultura familiar.

124 —Estabelecimento de parcerias entre o governo elo Estado e as prefei-
turas municipais, visando dotar as estradas vicinais de condições que
permitam o transporte e o escoamento da produção agrícola.

125 - Elaboração de pesquisas de mercado que identifiquem as carências e
as potencialidades dos mercados local e regional, bem corno apresen-
tação de alternativas de produtos a serem cultivados, com vistas a
proporcionar informações  que subsidiem as decisões de produtores,
associações, cooperativas e técnicos quanto ao "o que, quando e
quanto plantar" e "onde vender".

F) Pronaf
126 - Redirecionamento do Pronaf, para que não seja algo apenas voltado

para a propaganda e passe a dar mais opções de financiamento aos

agricultores familiares.
127 - Simplificação da burocracia e concessão de financiamentos ao agricul-

tor familiar pelas agências bancárias financiacloras, mesmo que o
requerente não mantenha conta corrente, caderneta de poupança,
seguro ou outro investimento na agência.

128 - Fixação de teto máximo de 11% ao ano para os juros do capital
referente a investimento, baseado na TJT.P, como precaução contra
possíveis instabilidades na economia.

129 - Criação de subsídios para os financiamentos contraídos pelos agricul-
tores familiares considerados periféricos.

130 -Concessão de crédito fundiário para os agricultores familiares das
regiões de concentracào de minifúndios, que atenda às necessidades
relativas a juros, prazos, carência e Seguro.

131 —Limitação da concessão de financiamento pelo Pronaf apenas aos
agricultores ciue não mantenham empregado permanente, conforme
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proposto no ato de criação do programa, para que este atenda somente
aos agricultores familiares e, não, aos patronais.

132 - Não-inclusão de representantes dos agricultores patronais, tais como
a CNA, etc., no Conselho Nacional do Pronaf.

133 - Limitação da concessão de carta de aptidão de agricultor apenas pelos
STRs e Emater.

VII - POLÍTICA SOCIAL PARA OS ASSENTAMENTOS E AGRICULTURA
FAMILIAR

A) 1 laI)itaçã()
I3t - Criação e execução de um programa estadual de habitação rural,

voltado especificamente para o pequeno produtor da agricultura
familiar e assentamento de Reforma Agrária, com condições de
pagamento adequadas à sua realidade econômica.

- Elaboração de programa estadual de recuperação das residências
rurais afetadas por situações emergenciais e de calamidade pública.

136 - Incentivo e apoio técnico às iniciativas comunitárias de produção de
material para construção de moradias.

137 - Utilização de tecnologias de baixo custo e participação ampla da
sociedade na definição de prioridades de infra-estrutura.

R) Educação
138 - Adequação dos serviços de educação à realidade específica do meio

rural, com reconhecimento de formas diversificadas de currículos,
métodos e conteúdos.

139 - Criação de um plano de educação para as áreas de agricultura familiar
e os assentamentos rurais.

140 - Inclusão, no plano de educação proposto, de programas de escolas
nucleadas, que garantam desde creches comunitárias, pré-escola,
alfabetização em todos os níveis, até 1 11 e 2Q graus.

141 - Criação dos Conselhos Municipais de Educação em todos municípios
do interior do Estado.

142 - Garantia de participação dos movimentos sociais e suas organizações
populares locais nas definições políticas, na implementação e na
cxecuç() do plano de educação e nos Conselhos Municipais de
Educação (garantir a participação da sociedade organizada na gestão
dos serviços de educação).

143 - Incentivo à criação de escolas-família agrícolas, bem como viabilização
de seu reconhecimento, pelo Estado, e a autonomia da metodologia
de ensino das mesmas, como forma de apoio à permanência dos jovens
no campo e nas pequenas cidades.
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144 - Reconhecimento, pelo Estado, das escolas-família agrícolas, e incen-
tivo à sua criação, como forma de apoio à permanência dos jovens no
campo.

145 - Incentivo, pelas universidades, faculdades, escolas técnicas e outras
instituições educacionais, à realizac .io de estágios de vivência e
internatos rurais interdisciplinares, cm áreas de acampamento, assen-
tamentos de sem-terras e em reservas indígenas, com o objetivo de
integrar o conhecimento à realidade social.

C) Saúde
146 - Implantação efetiva do SUS e garantia aos assentados e às famílias de

pequenos agricultores do acesso a serviços básicos de saúde, obser-
vando também os princípios cia i\PS (atenção primária ii saúde), que
definem um mínimo de prioridades no que se refere a:

- água potável;
Ii - alimentação e nutrição:
111 - cuidados materno-infantis;
IV - imunização e controle de doenças transmissíveis.

1 7 - Funcionamento efetivo do Conselho Municipal de Saúde, com a
participação popular nos níveis regional e local na gestão dos serviços
de saúde. A organização dos serviços de saúde deve garantir a
participação da sociedade organizada em sua gestão.

1 1 - Convocação cio Conselho Estadual de Saúde e da Secretaria de Estado
da Saúde, pela Assessoria do Governo para a Reforma Agrária, para
apoiar e assess( )rar os municípios que possuam áreas de acampamento
(de forma prioritária) e assentamentos para fins de Reforma Agrária.

149 - Estímulo a pesquisas científicas, com o objetivo de levantar o perfil de
saúde dos acampamentos e, posteriormente, dos assentados, de frma
a se avaliar o inipacto ela posse da terra sobre a saúde das pessoas.

150 - Implantação e imfl1)lefllentaÇa() de ações voltadas para a pr )fll( ç;i( da
saúde do trabalhador, da mulher, da criança e do adolescente, para
garantir itenç:io especial a essas áreas.

151 - Estímulo, pela SES, aos municípios que possuam acampamentos e
assentamentos de sem-terra, ou áreas indígenas, visando ao desenvol-
vimento do Programa de Saúde da Família.

152 - Atuação efetiva dos três níveis de governo, visando assegurar a
implantação de um programa de atenção ampla à saúde nas áreas de
assentamento e agricultura familiar, incluindo prevenção, higiene,
saneamento) básico, educação alinientar, levando em co )nta a iiiedicina
popular alternativa.

153 - Adequação d s serviços de saúde ., i realidade específica cli) meio rural.
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D) Geração de Emprego e Renda

154 - Liberação de recursos para implementação de projetos associativos de
produção, inclusive de agroindústria, como forma de geração de renda
e emprego nas áreas de assentamento e de pequena produção familiar.
Deverá ser garantida a gestão destas unidades pelos trabalhadores
rurais.

F) Outras Políticas Públicas

155 - Criação de fundo estadual e municipal de Reforma Agrária, com o
objetivo de realizar obras de infra-estrutura flOS assentamentos e nas
comunidades rurais.

156 - Criação de estruturas de apoio e postos de serviços, que disponham
de pessoal capacitado e que garantam o acesso dos trabalhadores e
trabalhadoras rurais aos benefícios da Previdência Social.

157 - l)estinação de recursos aos municípios, garantida a gestão dos mesmos
pelos conselhos paritários ou outros órgãos gestores dos municípios,
para a dotação de bibliotecas, videotecas, teatros e outras formas de
cultura e lazer que contribuam para o desenvolvimento do pensamen-
to crítico e o resgate da cultura popular. Nos municípios onde haja
comunidades indígenas, que se garanta a participação ca manifestação
de sua cultura, bem como a presença de seus representantes floS

Órgãos gestores.

158 - Promoção do enquadramento das mulheres como trabalhadoras rurais
nos cadastros de assentados e requalificação das trabalhadoras já
cadastradas.

159 - Incorporar a problemática da mulher trabalhadora rural, procurando
considerar a necessidade de institucionalização do tema, de forma que
sejam criados ou reorientados programas e instrumentos voltados para
a mulher produtora de alimentos.

160 - Reorientação dos programas e projetos de desenvolvimento rural,
especialmente aqueles implementados pelo sistema operacional da
agricultura, para que proiiiovai 11:

- o reconhecimento da importância da participação da mulher na
segurança alimentar e na preservação do meio ambiente, adotan-
do medidas concretas de apoio e estímulo à agricultura familiar,
incorporando aos seus projetos a perspectiva de gênero;

II - o acesso da mulher trabalhadora rural à assistência técnica e às
políticas de geração e transferência de tecnologia;

111 - o acesso a programas de crédito e comercialização;
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TV - o estímulo e orientação a projetos associativos geradores de renda,
com a participação das trabalhadoras rurais;

V - o desenvolvimento de programas de capacitaçao) e de reciclagem
que permitam ás trabalhadoras rurais a aquisição de conhecimen-
tos e o aprimoramento técnico, visando ao nielhor desem1)enho
em suas atividades produtivas.

161 - Reorientar. com a participação das trabalhadoras rurais, as políticas
públicas e proganlas. de modo a reconhecer a mulher trabalhadora
rural, assegurar o atendimento ts suas necessidades nas áreas
produtivas e sociais adotando uma perspectiva de gênero.

102 - Promoção de condições para que. nas declarações do ITR, as
mulheres trabalhadoras rurais sejam qualificadas como tal, uma vez
que integrem1 o regime de ec )n( nu ia familiar.

163 - Incentivar pesquisas e estudos rekrentes ao campo de atuação da
mulher trabalhadora rural, que p ssain subsidiar políticas e legisla-
ções especificas.

16- Promover acl()Ç() do modelo de educação dirigido aos trabalhado-
res rurais através das escolas-família agrícolas, adotando no seu
currículo) a prática da perspectiva de gênero.

165- Garantir a melhoria cio sistema estadual de ensino na área rural, como
meio de prevenir o êXock) rural, facilitando o acesso> as escolas e o
pleno aproveitainento dos alunos, incorporando o tratamento da
questão dc gênero, especialmente no que se refere a:
- adaptação do calendário escolar ao calendário agrícola, de forma

a evitar que os momentos de maior demanda de mão-ele-obra
familiar, coincidam com as atividades escolares;

11 - reformulação dos currículos escolares de forma a adapt-á~lo a
realidade do campo;

III - adoção de livros clichiticos nao ) oliscrintinatorios à figura leininina
e que preferencialmente apresentem a perspectiva de gênero;

IV - capacitacão específica para as professoras e outros profissionais
que atuem nas escolas rurais:

V - implantação ) de cursos de alfabetização no meio rural e nas áreas
de moradia de assalariados rurais, na perspectiva de vencer o
analfabetismo predominante entre as mulheres, condição) essen-
cial ao exercício de sua cidadania;

Vi - criaça > de escolas agroUcnicas voltadas para a viabilizaçio e o
fortalecimento da agricultura familiar, garantind > ( ) acesso) de
mulheres vens.

166 - Promover junto) aos Conselhos Niunicipais de Saúde orientaç ões no
sentido dc que os mesmos elaborem e implementem políticas de

188



proteção da mulher e que incorporem a perspectiva de gênero no que
se refere a:

- direitos reprodutivos;
II - prevenção de doenças sexualmente transmissíveis;
III - prevenção para câncer do colo uterino e mamas;
IV - atendimento pré-natal e materno infantil;
V - atenção e assistência cm fase de climatério;
VI - assistência psicológica.

167— Desenvolver programas de educação sexual e direitos reprodutivos
nas escolas e através dos meios de comunicação acessíveis aos
trabalhadores rurais.

As propostas consensuais foram apoiadas pelas seguintes entidades
presentes à sessão plenária final:

Associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda), Animação
Pastoral e Social no Meio Rural, Associação das Microcooperativas de Produtores
Agrícolas dos Vales Mucuri, Jequitinhonha e São Mateus (Armicopa), Associação
Comunitária Senador Modestino Gonçalves, Associação de Cooperação Agrícola
de Santa Rosa, Cáritas/MG, Central Única dos Trabalhadores (CUT), Centro de
Agricultura Alternativa do Norte de Minas (CAA/Norte de Minas), Centro de
Agricultura Alternativa de Turrnalina (CAA/Turmalina), Centro de Tecnologia
Alternativa da Zona da Mata (CTA/ZM), Cooperativa de Eletrificação e 1 )escn-
vOlvimento) Rural de Minas Gerais Lida (Cerube), Comissão Pastoral da Terra
(CPT), Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - Regional Leste II (CNBB/
Regional Leste II), Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura
(Contag), Conselho Indigenista Missionário-Leste (Cimi/Leste), Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater), Federação da
Agricultura do Estado de Minas Gerais (Faerng), Federação dos Trabalhadores
na Agricultura do Estado de Minas Gerais (Fetaemg), Fundação João Pinheiro
(FJP), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): Incra/AL,
Incra/BA, Incra/CE, Incra/DF, mera/ES, Incra/GO, Incra/MA, Incra/MG, Incra/
MS, lncra/MT, Incra/PA, Incra/I'E, lncra/RS, lncra/SC, Incra/SP, Instituto de
Terras do Estado) de São Paulo (ITESI'), Instituto Estadual de Florestas de Minas
Geri (IFF/MG), Instituto ilumberto Mauro/BI 1, Instituto Marista de Solidarie-
dade, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais (PMM(',), Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais - Núcleo de Estudos Teológicos (1 31 1C - NET), Rede de Intercâmbio de
Tecnologias Alternativas (Rede), Fundação Rural Mineira de Colonização e
Desenvolvimento Agrário (Ruralminas), Secretaria Municipal de Abastecimento/
Prefeitura de Belo Horizonte, Sindicato dos Trabalhadores em Assistência
Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Sinter), Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Abre Campo, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
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Buritis. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campos Altos. Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Divino. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de taíba,
Sindicato (k)s Trabalhadores Ru rak de Januiria. Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Leopoldina. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Manga, Sindicato
d( )s Traixilhadores Rurais de Porterinha, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Presidente ()letirio, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Peçanha, Sindicato
(1< )s Trabalhadores Rurais de São Francisco de Paulo, Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais de Teofilo Otõni. Sindicato dos Trabalhadores Rurais dc Turmalina,
Sindicato (l( )s 'l'rabalhadores Rurais de Várzea da Palma, Sindicato do ,, Trabalha-

)l-es Rurais de Visconde do Rio Bi-mico, 1 lnjversidade Federal de Lavras (1 lia),
niversidade Federal de Minas Gerais— Centro de Estudos Rurais (UFMG - CFR),

1 Jniversidade Federal de Viçosa (UFV).
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PROPOSTAS NÃO CONSENSUAIS

1— REFORMA AGRÁRIA: DESAFIOS E OBSTÁCULOS

A) Princípios, Diretrizes e Modelos para a Reforma Agrária
- Estabelecimento do pressuposto de que:

- a Reforma Agrária, como objetivo nacional, somente pode ser
tratada sob o império da lei e da ordem, devendo ter escopo
socioeconômico e conviver com o integral controle e respeito à
preservação ambiental;

II - não existirão condições de implementação de Reforma Agrária em
ambiente de invasão de terras, devendo qualquer propriedade
invadida ser liminarmente excluída do processo;

III - a Reforma Agrária (leve representar, para os que querem trabalhar
no campo, uma opção de êxito, permitindo a cada um exercer
atividades conforme melhor recomendarem a sua vocação e as
suas condições pessoais, seja como empregado ou como PCCl1C!()
ou médio produtor. ( Faemg)

2 —Caracterização do item II da proposta anterior como absurdo político
e jurídico, pois sua aprovação inviabilizaria a solução dos conflitos e,
provavelmente, paralisaria a Reforma Agrária, que só tem caminhado
por causa da permanente pressão dos trabalhadores. (Fetaemg, CPT,
Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas, Cáritas/MG, CTA's,
CUT, Instituto Marista de Solidariedade, Cimi, MST)

3 -Repúdio à transformação da Reforma Agrária em instrumento para
afirmação ideológica ou para proveito político-eleitoral. (Faemg)

4 - Criação de condições para que o agricultor, em qualquer circunstância,
como um cidadão capaz de produzir com eficiência e com efetivas
oportunidades de prosperidade, passe a integrar a sociedade, deixan-
do de ser eternamente dependente desta. (Faemg)

5 -Repúdio ao conteúdo das propostas 3 e 4. (Fetaemg, CI'T, Rede de
Intercâmbio de Tecnologias Alternativas, Cáritas-MG, CTA's, CUT,
Instituto Marista de Solidariedade, Cirni, MST)

6 - Estabelecimento de critérios prévios de avaliação econômico-financei-
ra, adequando-se as áreas individuais de assentamento às caracterís-
ticas da terra, bem como à dimensão recomendada para o tipo de
atividade a instalar-se, sem discriminação da pequena ou da média
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pn)priedade. (Faenig, Ruraltuinas. Ainda. Distrito de irrigaca() do
ail)a

7 —Garantia de existência de recursos ames do anúncio de projetos de
assentamento, em quantidade adequada para a sua total impienientaçto,
a fim de se evitarem frustrações indesejáveis. (Amda e Facmg)

- Encaminhamento de crítica aatuação do Poder judiciário cio Brasil nas
causas de interesse popular, especialmente nas questões ligadas ã
violência no campo e à Refonua Agrária. (Felaemg, CPT, Rede, Cáritas/
MG, Cáritas/l)F, GTA/Zona da Mata, MST, Arnda, Emater, (crube,
CNUR/Regionai Leste 11, l)istrit , de irrigação) dojaíba, EJFV, Secret:iria
de Fstado da Saúde, Secretaria de Estado da Educação, Cedefes, 1FF,
Ruraiminas, Sinter, Centro de Estudos Rurais/UFMG. Fundação l( )J()
Pinheiro. Ufla, Sindicatos de Trabalhadores Rurais de Buritis, Peçanha,
Presidente Olegário, Várzea da Palma e Visconde do Rio Branc()

9 —Criação de um órgão de controle da atividade administrativa (1<) i'ocler
Judiciário, que venha a ser integrado também por representantes da
sociedade civil. (Fetaemg. Ci'T, Rede, Cáritas/MG, Cáritas/1)F, CTA/
Zona da Mata, MST, Amda. Emater, Cerube, CNBB/Regional Leste li,
Distrito de Irrigação do Jaíba. E 1EV, Secretaria de Estado cia Saúde,
Secretaria de Estado da Educação, Cecleles, IEF, Ruraiminas, Sinter,
Centro de Estudos Rurais/UFMG, Fundação João Pinheiro, 1 lua,
Sindicatos de Trabalhadores Rurais de Buritis, I'eçanha, Presidente
()iegário, Várzea cia Palma e Visc'on(-le cio Rio Branco)

10 - Repúdio à ausência de representantes da Faerng durante a reunião cio
grupo 1. (Fetaemg, CPT, Rede, Caritas/MG. (;áritasíDF, CTA;Z( na cia
Mata, MST, Anida, Emater, Cerube, CNRR/Regional Leste Ti. Distrito de
Irrigação do Jaíba, UFV, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria cia
Educação, Cedefes, IEF. Ruralminas, Sinter, Centro de Estudos Rurais;
JFMG, Fundação João Pinheiro, E Ala, Sindicatos de Trabalhadores

Rurais de Buritis, Peçanha, Presidente Olegário. Várzea da l'aiina e
Visconde do Rio Branco)

11 - Definição da forma de desenvolvimento cio projeto de assentamento
logo que ocorrer a desapropriação cia área, devendo ser estal)eleci(lo
um cronograrna de exccuçao das ações e garantidos os recursos
ncccssarios à execu ão das obras. ( Faemg, Amcla, Ruraiminas, 1 )ïstrit
de irrigação do Jaíba

R) Papel cio Judiciário e Problemas de Legislação
12 - Redução do número de recursos judiciários. (Fetaerng, CPT. Rede de

Tecnologia, Cáritas/MG, CTA's, CUT, IMS, Cimi, MST)

13 - Fim da vitaliciedade nos tribunais intermediários e superiores, de sorte
que não se estimule no magistrado> um sentimento de propriedade
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sobre a vaga que ocupa. (Fetaemg, CPT, Rede, Cáritas/MG, CTA's,
CUT, IMS, Cirni, MST)

14 -Apoio ao substitutivo do relator, deputado José Luiz Clerot, (PMDB/
PB) aos projetos que alteram a Lei Complementar n Q 76/93, em face do
entendimento de que ele agiliza a legislação processual referente à
desapropriação de terras para fins de Reforma Agrária. (Fetaemg, CPT,
CIJT, Cimi, MST, Rede, Cáritas/MG, CTA's, IMS)

15 Repúdio ao acordo feito entre as lideranças do governo federal na
Câmara e a chamada "bancada ruralista" para a votação, em regime de
urgência, de projeto de lei que altera a Lei Agrária (n Q 8.629/93), em
troca da aprovação do substitutivo Clerot. Tal projeto de lei contém
dispositivos que dificultam ainda mais a realização da Reforma Agrária,
anulando quaisquer ganhos obtidos com a agilização processual do
rito sumário, representando forte retrocesso nos marcos legais pós-
Constituição de 1988. (Fetaemg, CPT, CUT, Cimi, MST, Rede, Cáritas/
MG, CTA's, IMS)

16 —Alteração na legislação vigente, no sentido de se incluírem, na
Declaração para Cadastro do Imóvel Rural (1)1'), as áreas cobertas com
florestas nativas conservadas pelos proprietários rurais, nas formas
previstas pela legislação ambiental em vigor, fora das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, acrescentando-se item
específico no quadro 9 - Distribuição das Áreas do Imóvel. (Semad/
IEF e Amda)

17 —Alteração na legislação vigente para que, nas leis e nas normas
inferiores pertinentes, sejam feitas modificações quanto ao cálculo do
Imposto Territorial Rural (ITR), bem como quanto à conceituação do
uso social da propriedade. (Semad/IEF e Amda)

18 —Alteração na legislação vigente para inclusão de dispositivos que
permitam incorporar o que dispuser a legislação estadual, no que
couber e somar, ou não for contemplado nas normas federais. (Semad)

19 - Alteração na legislação vigente para inclusão de restrições de natureza
ambiental legalmente impostas, não incluídas no mencionado quadro

Q 9, não como normas gerais, mas como normas ou atos específicos
para determinados proprietários, locais ou regiões. (Semad)

20 - Alteração da legislação e das normas inferiores pertinentes, no sentido
de se excluírem do cálculo, para efeito de enquadramento de
propriedade rural corno produtiva OU improdutiva, áreas ambientalmente
protegidas nos termos da legislação estadual. (Amda)

21 - Reafirmação do procedimento adotado pelo Incra de se valorizarem
como terras produtivas apenas as áreas de cobertura vegetal nativa
averbadas em cartório de registro de imóveis, conforme o disposto nas
Leis ns 4.775/65 e 7.803/89. (Incra)
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22 —Compatibilização, pelas políticas ambientais, da conservação dos
recursos naturais com o desenvolvimento por meio de uma legislação
(]11e não apenas proíba mas também defina o que pode ser feito,
orientando as ações e criando instrumentos de controle eficazes, que
contem com a participação efetiva da sociedade. A participação) da
sociedade organizada é também fundamental na implantação e gestão)
de unidades de conservação. (CTA/Zona da Mata, Rede, Cáritas/MG,
IMS, Fetaemg, CPT, CUT, Cimi, MST)

23 - Revisão da legislação florestal, de forma a permitir o desenvolvimento
e a exploração de sistemas agroflorestais ou de agrossilvicultura,
considerando as seguintes medidas:
1 - garantia, na legislação florestal, da conceituação de Sistemas

Agroflorestais - SAF's - e reconhecimento destes como uni
sistema de produção sustentável;

11 - garantia, na legislação florestal, da conceituação de populações
tradicionais;

III - garantia da legislação para admitir a exploração agrícola em áreas
hoje consideradas de preservação) permanente, desde que medi-
ante a adoção de SAI-, 's e em unidades de agricultura familiar;

TV - alteração na legislação para garantir a permanência das populações
tradicionais existentes no momento da criação de unidade de
conservação de proteção integral, bem como a continuidade cio
uso econômico das áreas já desmatadas, desde que através de
SAVs;

V - introdução, na legislação, de mecanismos de incentivo à
recuperação florestal, que considerem e valorizem as diferencia-
ções regionais, priorizando as propriedades com menos de 100 ha,
os assentamentos rurais e as associações de pequenos produtores;

VI - simplificação dos procedimentos de licenciamento para atividades
agroflorestais em propriedades com até 100 ha. (Rede, Cáritas/MG,
IMS, CTA's, Fetaemg, CPT, CUT, Cimi, MST, Sinter)

24 - Realização das políticas de proteção de áreas ambientalmente relevan-
tes, onde se encontrem instaladas comunidades de significativa
dimensão, mediante a criação e implantação das unidades denomina-
das Áreas de Relevante interesse Ecológico. (Amcla)

2 - Garantia de respeito ao princípio segundo o qual a criação de unidades
de conservação se harmonize com os usos desenvolvidos pelas
denominadas populações tradicionais. (Ainda)

26 - Inclusão de mecanismos de implantação do denominado regime de
florestas sociais, bem como mecanismos para sua exploração segundo
métodos de manejo) sustentável. (Ainda)
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II— GESTÃO DA POlíTICA ESTADUAL 1)E REFORMA AGRÁRIA
27 - Efetivar o Protocolo Verde, conforme decreto do governador do

Estado, pelo qual todos os bancos oficiais sejam obrigados a vincular
os créditos bancários, inclusive OS rurais, ao licenciamento ambiental.
(Amda)

III— IJGITlMAÇÃO DE TERRAS E AÇÃO DISCRIMINATÓRIA
28 - Permanência do Estado como) titular do direito de propriedade de

(erras públicas utilizadas em assentamentos, com garantia de uso pelo
assentado, Só ocorrendo a tratisftrência oficial após um período de
comprovação da aptidão e interesse do colono. (Amda)

29 - Repúdio ao não-comparecimento do ministro) da Política Fundiária, dr.
RaulJungmann, entendendo que sua participação em muito contribui-
ria para este seminário. (Fetaerng, CPT, Rede, Cáritas/MG, Cáritas/l)F,
(-TA/Zona da Mata, MST, Amda, Emater, Cerube, CNBB/Regional
Leste II, Distrito de Irrigação do Jaíba, UFV, Secretaria de Estado da
Saúde, Secretaria de Estado da Educação, Cedefes, IEF, Ruralminas,
Sinter, Centro de Estudos Rurais/IJFMG, FundaçãoJoão Pinheiro, IJfla,
Sindicatos de Trabalhadores Rurais de Buritis, Peçanha, Presidente
Olegirio, Várzea da Palma e Visconde do Rio Branco)

IV - REFORMA AGRÁRIA E MEIO AMBIENTE
A) Impactos Ambientais dos Projetos de Assentamento

3() Concepção do licenciamento anihiental não apenas como urna
providência de ordem ambiental, mas também como instrumento de
previsão e análise nas áreas seguintes:

- aptidão do solo;
II - importância ecológica;
III - perspectivas de mercado;
IV - escoamento de produtos;
\J - educação, saúde e saneamento);
VI - assistência técnica;

Vil - planejamento familiar.
(Ainda, Epamig, 1FF, Eniater)

31 Revisão do conceito de terras improdutivas, fl() considerando c'omno>
tal aquelas cobertas por florestas nativas. (Emater e 1FF)

32 - Priorização, para fins cie Reforma Agrária, do uso de áreas já utilizadas
para produção, evitando, assim, o desmatamento de novas áreas.
«'TA/Zona da Mata, Rede, Fetaetng, NET - PUC/MG, Secretaria de
Estado da Saúde, CAA/Montes Claros, Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Manga, 1FF)

33 - Exigência de pareceres técnicos dos órgãos de preservação ambiental,
para a instalação de qualquer processo desapropriatório. (IEF, Amda)
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B) Sustentabilidade dos Projetos de Assentamento

34 - I)estinaçào das áreas de monocultura de eucalipto localizadas em
terras devolutas para as coiminidades em seu entorno, reconvertendo-
asa sua fisionomia original (cerrado, mata, etc.), transformando-as em
sistemas agroíl )restais ou reservas extrativistas. (CI'A/Zona da Mata.
Sindicato )5 de Trabalhadores Rurais de Piranga. Planura. Campos Altos,
Manga, Senador Modestino Gonçalves, jaíba. Teófilo Otõni, Abre
Campo, Divino e Itaverava. A.P.P.R. Lagoa Bonita, Rede, Fetaemg,
Secretaria de Estado da Saúde, CAA. Montes Claros. APR Pastoral Social
no Meio Rural, CER 1 !FMG . Emater/MG. Associação Comercial de
Senador Mo destino (;onçalves, Epamig, CPT, Armicopa. Associação
dos Moradores da Fazenda Japoré, MS, C.A. Agronoillia/'LJflzi, Feab
Reg. III)

3 —1 )esvinculação do acesso ao crédito rural da obrigatoriedade de uso de
insumos da agro(uímica definidos pelas normas bancárias e recomen-
dados pela pesquisa e assistência técnica. (Rede, Sinter. CTA/7ona da
Mata, CER'I IFM( . C.A. Agronomia/Ufla, Fetaemg. Sindicatos de
Trabalhadores Rurais de l)ivino, Porteirinha e Teófllo Otôni, Feab-
Reg. III, A mi iÇo pa

36 - 1 )esvinculaçã ) d a(ess() iL() crédito rural da obrigatoriedade de uso de
sienlcs melhoradas iiup stas pelas normas de credite) e seguro rural.
Fmalcr, lncra/SC, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Manga, Abre

Campo, l'r( Jaíba Sindicato, A.P.P. Lagoa Bonita)

V - PROJETOS DE COLONIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL

37 -Solução  imediata dos pontos de estrangulamento sociais, ambientais
1' econômicos indicados pela avaliação da 1)AN Consultoria, ficando
estabelecido que a implantação da Etapa lido Projeto jaíba só poderá
acontecer após as providências supracitadas. (Fetaemg, CPT. Rede,
(TA's, MST, Cl ÍJ', c;áritas/MG. Sinter. IMS, Cimi, Ufla, Ainda, t JFMG.
CNBU, Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Jaíba. Unaí. AI'R,
Secretaria de Estado da Saúde. 1FF, CSTNM)

38 -Mudança radical da concepção produtivista cio modelo de implantação
do Projeto Jaíba, voltando suas prioridades para o social e o meio
ambiente. cretaemg, (]'T. Rede. CTA's, MST, CUT. Caritas/ 1 MG, Sinter,
IMS, Cimi, Al'R, Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de aíba, t Jnaí,
Secretaria de Estado da Saúde. CSTNM, Amda, 1FF, (--NBB)

39 - Priorizacão, na Etapa li, do assentamento dos filhos e filhas de colonos
já assentados. ( Fetaemg, C11', Rede, GTA's, MST, CUT, Cáritas/MG,
Sinter, IMS, Cimi, E JIla, APR, Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de
afla. 1 Jnaí, (;N Ru

196



40 —Revisão fundiária dos 230.000 ha de abrangência dc) Projeto jaíba, no
sentido de reversão da tendência concentracionista verificada desde
1960. (Fetaemg, CPT, Rede, CTA's, MST, CUT, Cáritas/MG, Sinter, IMS,
Cimi, IEF, Ufla, APR, Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Jaíba,
Unaí, Secretaria de Estado da Saúde, Amda, UFMG, UFV, CNBB)

41 —Implantação de uma estrutura de transporte para o escoamento da
produção no Projeto Craúno, bem como transporte dos assentados
para a feira semanal na sede do município. (Emater/MG, Ruralminas,
Ufla, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaíba, CSTNM, Secretaria
de Estado da Saúde, IF.F, Fetaemg)

42 - Construção de barragens no Projeto Craúno, Município dejequitinhonha,
COM o objetivo de perenização de córrego existente e, conseqüente-
mente, melhor aproveitamento da água para irrigação. (Emater/MG,
Ruralminas, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaíba, CSTNM)

43 - I'riorizaçáo de assentamentos de Reforma Agrária e de estratégia de
manejo de microbacias hidrográficas, contemplando-se nessa alterna-
tiva projetos descentralizados e responsáveis de irrigação, não se
investindo mais em novos projetos de colonização, por não promove-
rem o desenvolvimento rural e por serem predatórios. (IMS, IEF,
Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Jaíba, Unaí, CSTNM, F.rnater/
MG, APR, Fetaemg, MST)

44 - Impedimento à exploração das matas nativas pelas siderúrgicas, dando
a estas o mesmo tratamento dispensado ao homem do campo, que
atualmente não pode sequer extrair madeira para a construção de seu
barraco. (CSTNM, Ufla, APR, Secretaria de Estado da Saúde, Emater/
MG, IMS, Fetaemg)

45 - Fornecimento de máquinas e tratores, para abertura de picadas,
construção de estradas, etc., no Projeto Jaíba. (CSTNM, Secretaria de
Estado da Saúde)

46 —Ocupação imediata dos 100.000 ha de terra do Projeto Jaíba, da
seguinte forma: 10 ha para cada família, permitindo-se o aproveita-
mento da madeira branca para fazer carvão vegetal e, tão logo a terra
esteja limpa, início imediato das atividades de agricultura no regime de
sequeiro, até a chegada da irrigação, quando a área poderá ser
reduzida a 5 ha para cada família. (CSTNM)

47 - Penalização do assentado que desviar a área para outros fins, sujeitan-
do-o às punições federais e estaduais, e obrigando-o, inclusive, à
desocupação do terreno. (CSTNM, 1FF, Ufla, APR, Secretaria de Estado
da Saúde, Emater/MG, IMS e Fetaemg)

48 -Assentamento das famílias, sem a realização de processo de seleção,
concedendo-se um prazo de seis meses para que cada uma delas
comprove a sua condição de trabalhadoras e o conseqüente mereci-
mento da área. (CSTNM)
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4 -Ajuda e proteção do governo federal, por meio do Exercito, e do
governo estadual, por mek) da Polícia Militar, para o assentamento de
dez mil lainilias sem terra, bem corno o fornecimento de cesta básica

)r um prazo de seis meses, abastecimento (OfltíflU() de ;igu:i para o
consumo humano e para as carvoarias e. ainda, uma ajuda inicial, a
titulo (te empréstimo, a longo prazo e luroS mínimos permitidos em lei,
de R$ 2 mil para cada família iniciar as suas atividades. (CSTNM)

50 - Criação de escola noturna para indivíduos acima de ló anos, no Projeto
Craúno, com o fim de se combater o analfabetismo. (Emater/MG,
Ruralminas, 1 T fla, APR, Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Jaíba,
1 inai. lEr. IMS. Fetaemg, MST)

SI - Realização de um programa de eletrificação rural no Projeto Craúno,
com o objetivo de melhorar aS c()ndiçC)CS de vida das 152 famílias ali
assentadas. ( Fmater/MG, Ruralminas, Ufla, APR, Sindicato dos 'l'ral)a-
lhadores Rurais de Jaíba, CSTNM. Secretaria de Estado da Saúde, 1 JFV,
IMS, Fetaeiug)

VI— INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AGRÍCOLA PARA ASSENTAMENTOS E
AGRICULTURA FAMILIAR

.2 - Reestruttlraca( > do IMA, pemtitindo uma real atuação ) n( ('( )ntT( le da
qualidade d >s alimentos produzidos, no controle microbi( )logico e
físico-quimico, assim corno no controle dos meios de produção,
verificando a qualidade da água e dos insunios utilizados. (Amda,
Fetaemg, mera, Seplan/MG, Sinter, Prefeitura Municipal de Contagem,
Sindicatos (te Trabalhadores Rurais de Senador Modestino Gonçalves,
Presidente Olegário, Montes Claros, Para de Minas e Porteirinha, Feab/
Reg. III, MST)

53 - Desvinculação da equipe de assistência técnica da F.mater/MG que
trabalha o m os assentamentos de Reforma Agrária do convênio com
as prefeituras, para que o trabalho tenha continuidade, sem interferên-
cia dos prefeitos e vereadores. Atendimento, nos casos em que for para
os assentamentos, de até 100 famílias por técnico. (Cerube, \IST,
Sindicatos de Trabalhadores Rurais de lturama, Piranga, Divino e
Visconde do Rio Branco, Seplan/MG, Rede, FetaeTng, MI.T. Incra/CE,
lncra/M( ;, Ruralminas, Emater)

54 Elaboração de lei, nos moldes da já existente para a educação, que
vincule uma porcentagem da arrecadação do 1 ,.stado e do nnlnicll)i(
à aplicação ('tU assistência técnica, já (IIJC esta é um p educativ( ,
de maneira que a prestação de assistência técnica governamental
possa ser contínua ao longo do tempo e não oscile tanto u ) sat)( )r (las
conveniências políticas. (Seplan/MG. Emater/MG, Epaniig/MG. lncra/
M(;, MST, Ruralminas, lncra/CF, Seplan/FJP, Sindicato dos 'l'rahalha-

)re Rurais (l( Porteirinha)
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55 —Gestão da política de assistência técnica e extensão rural dirigida
exclusivamente aos pequenos produtores rurais e suas famílias, suas
organizações e aos assentados da Reforma Agrária, através de Conse-
lhos Municipais de Desenvolvimento Rural, com composição paritária
entre o poder público e as organizações de pequenos produtores,
eliminando a influência das prefeituras existente hoje. (Fetaemg,
Rede, Sindicato de Trabalhadores Rurais de Senador Modestino
Gonçalves e Teófilo Otôni, CER/IJFMG, Sinter/MG, 1FF, FJP, Associa-
ção de Assentados, ('PT, Feah-Reg. III, MST, Incra, CTA/Zona da Mata,
Jncra/CF. Ruralminas)

VII - POLÍTICA SOCIAL PARA OS ASSENTAMENTOS E AGRICULTURA
LI1iPI

56 - Instalação de poços artesianos, pequenos açudes e outros sistemas de
captação, e conservação de água destinados ao abastecimento domés-
tico, em especial para o Norte do Estado, onde o problema da seca é
maior. Este subprograma deverá ser desenvolvido pela Copasa, e
também deverá incluir o desenvolvimento de ações voltadas para o
saneamento rural. (Fetaemg, Rede, CTA/Zona da Mata, Sinter, CUT,
MST, Cimi, IMS, Cáritas/MG)

57 - Implantação efetiva do SUS, pelo governo municipal, visando garantir
aos assentados e às famílias de pequenos agricultores o acesso ao
serviço básico de saúde. (CTA/Zona da Mata, Sinter)

58 -Incentivo à criação de escolas-família agrícolas, pelas comunidades
rurais, como forma de apoio à permanência dos jovens no campo.
(Fetaemg, Rede, CTA/Zona da Mata, Sinter, CUT, MST, Cirni, IMS,
Cáritas/MG)

59 —Inclusào, no Plano para a Educação para as áreas de agricultura familiar
e de assentamentos, do ensino gratuito abrangendo:
1— creches comunitárias, pré-escola e alfabetização em todos OS níveis;
11 - criação de escolas-família agrícolas. (Fetaemg, Rede, CTA/Zona da

Mata, Sinter, CUT, MST, Cimi, IMS, Cáritas/MG)
60 - Construção de estradas vicinais, por meio de parcerias do governo cio

Estado com as prefeituras municipais. (Fetaemg, Rede, CTA/Zona da
Mata, Sinter, CUT, MST, Cimi, IMS, Cáritas/MG)

61 —Criação e implementação de um fundo para o financiamento de infra-
estrutura (galpões, mini-armazéns, etc.). (Fetaerng, Rede, CTA/Zona
da Mata, Sinter, CUT, MST, Cimi, IMS, Cáritas/MG)

62 - Execução do Programa Habitacional Rural, com destinação de recur-
sos para a construção e a reforma de moradias, energia elétrica,
telefone, saneamento básico e suporte técnico, com condições de
pagamento especiais para os agricultores familiares em assent'arnen-
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U)S. (Fetaemg. Rede. CTAJZ(na da Mata, Sinter, CUT, MST, Cimi, IMS,
Cáritas/MG)

63 - J)estinaçào de verbas, pelos governos municipais, aos Conselhos
Munidpais de Educação e às organizações populares para a dotacio
de bibliotecas. vick'otccas. teatro e outras formas de criatividade e de
lazer, (j' ( Ttfl1)W1n para o desenv lvimento do pensamento crítico,
s( bretudo nos adolescentes e nos jovens. (Fctaemg, Rede. (TA/Zona
da Mata. Sinter, CUT, MST, Cirni, IMS, C:iritas. MG)

64 - Garantia de estabelecimentos escolares confortáveis, com infra-estru-
tura compatível com as condições locais, material didático adequado,
bons educadores. em permanente reciclagem e boa qualidade de
ensino e bom nível salarial. (Fetaeing. Rede, CTA/Zona da Mata. Sinter,
Cl T. MS1, Cimi, MTS. Círitas/MG. Sindicato de Trabalhadores Rurais
dc Januária, Planura e l'orteirinha
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O que pensam sobre a reforma agrária algumas das principais
lideranças e autoridades mineiras e brasileiras vinculadas ao assunto é o

objcto desta publicação, que reúne as palestras e o documento final do
seminário 'Reforma Agrária cm Minas Gerais", realizado na Assembléia

Legislativa de Minas, nos dias 2 a 5 de setembro de 1996, cm promoção
conjunta da Casa e do governo do Eçtado. Pela exposição aberta das

idéias e pelos parâmetros de disposição para o entendimento, os textos aqui
reproduzidos constituem uma contribuição indispensável para a

discussão do problema fundia rio no País.
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