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O
Brasil poderá apresentar
délicits de produção de
alimentos lá a partir de
1995. Segundo estudos da

Empresa de Pesquisa Agropecuária
de MinasGcrais(Epamig). nos anos
de 1995 e 2005 esse déÍicit poderá
scrda ordem dc 10,5e  18.6 bilhões
de toneladas, respectivamente, para
produtos básicos como arroz, mi-
lho, feijão e trigo. Projeções de
especialistas hrasilciroscm econo-
mia agrícola apontam délicits con-
sideráveis também para produtos
hortigranjeiros imporlan tos, acxcm-
pio da batata-inglesa, uva, limão,
tomate, banana, laranja e manga.

A ameaça que paira sobre ()
país flO é mero exercício de es-
tatística. É resultado de uma série
de equívocos, que se repetiram ano
após ano, tanto na definição da
política agrícola do país, quanto
no tratamento dado à questão da
terra. As mudanças no padrão de
desenvolvimento da agricultura
brasileira, implementadas entre as
décadas de 50 e 80, espalharam OS
ares da modernidade pelo campo e
viabilizaram o ingresso do país flO
mercado internacional de produ-

tos agrícolas.
Essas mudanças garantiram

ainda a expansão da produção aci-
ma da taxa decresci mento popula-
cional. Entre 1950 e 1985, a agri-
cultura brasileira cresceu a uma
taxa anual de 4,3 17(, contra 2,3X
referentes ao aumento da popu-
lação noperíodo. Musas inovações
tecnológicas inirodutidas no cam-
po não foram igualmente assimila-
das por todosos segmentos da agri-
cultura e regiões do país.Assim, as
diferenças regionais de renda, ex-
plicadas pelas diferenças na pro-
dutividade da agricultura entre as
regiões Norte e Nordeste e o resto
do país, foram exacerbadas.

O valor da produção por hec-
tare no Estado de São Paulo, por
exemplo, é quase cinco vezes maior
doque o da produção do Nordeste.
Foram observadas também desi-
gualdades flO desempenho das ati-
vidades agrícolas voltadas para os
mercados interno e externo. No
suhperíodo 1977-85. a taxa média
de crescimento anual da oferta de
produtos de consumo interno foi
de menos 1,91/,-, contra os 2,6
positivos, registrados para os

produtos de exportação. No mes-
mo período, as áreas cultivadas e
os rendimentos das culturas
domésticas não cresceram. A dis-
ponibilidade média de produtos
básicos por habitante/ano de-
cresceu cm 107,.

O bom desempenho da agri-
cultura brasileira, no período de
1950-85, não foi, portanto, sufi-
ciente para atender o crescimento
da demanda por alimcntos, libras e
hiomassa vegetal, inclusive para
uns energéticos, situados nos li-
mites de 5Y ao ano, no período de
1950 a 85. Mesmo as transfor-
mações, que vieram delinear um
novo perfil para o setor, não con-
tribuíram para resgataras desigual-
dades na posse da terra e dis-
tribuição dc renda no setol agríco-
la. Pelo contrário, só agravaram
esse quadro, reduzindo ainda mais
o rendimento dos trabalhadores
rurais e aumentando os conllitos.
no campo, pela posse da terra.

Desencadearam ainda trans-
ferências de recursos humanos e
de renda do setor rural para o ur-
bano, fazendo surgir novos pro-
blemas, ainda hoje insolúveis para
as administrações públicas. O rápi-
do pr( )Cesso de urbani iaçã ) do país.
verificado nos últimos 20 aflOS e
provocado pelo intenso êxodo ru-
ral, deteriorou ascondições devida
nas cidades, principalmente flOS
grandes centros urbanos, onde a
pobreza, a marginalidade e a vio-
lência se reproduzem em ritmo
acelerado.

Falta tudo no campo
Sem terra, sem política agrícola e sem

planejamento, o campo agoniza e ameaça de fome
populações que perderam até a ilusão de migrar
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De 1960 a 1989,a população
urbana aumentou de 40% para74%,
reduzindo-se a população rural de
60% para 26% do total de habi-
tantes. Este círculo se fecha quan-
do agricultores, cientes dos limites
da cidade como alternativa para
sua realização pessoal e profissio-
nal, procuram a todo custo per-
manecer nas áreas rurais de
produção. Sem capacidade para
assimilaresses trabalhadores e sem
uma estrutura adequada para
abrigá-los, essas regiões tornam-
se áreas de tensão social, onde
ocorrem freqüentes conflitos en-
volvendo trabalhadores, fazendei-
ros, madeireiros, gri leiros e índios.

Em 1991, foram levantadas
pelo Incra 477 áreas de conflitos de
terras, envolvendo 36 mil 119
famílias. Segundo informações da
Comissão Pastoral da Terra, ocor-
reram, apenas em 1990, 401 con-
flitos de terra e 75 assassinatos,
motivados por disputas fundiárias.

Esse cenário, certamente, de-
terminou a prioridade na discussão
das políticas agrícola c agrária de
Minas Gerais, dois dos temas iden-
tificados na pesquisa de opinião,
realizada pelaAsscmbléia Legisla-
tiva do Estado de Minas Gerais
(ALEMG), com o objetivo de co-
lher subsídios para as atividades
das Comissões Permanentes da
Casa e do processo legislativo em
geral, levantando temas para serem
trabalhados pelo Legislativo.

O Seminário de Políticas
Agrícola e Agrária - Minas Terra,
realizado com o apoio da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais e com a participação de

22 instituições ligadas ao setor ru-
ral,járesultou em 175 ações legis-
lativas, entre projetos de lei, a serem
apreciados pelo plenário da As-
sembléia, requerimentos e ofícios
encaminhados às autoridades fe-
derais, estaduais e municipais, su-
gerindo medidas voltadas para o
desenvolvimento rural.

Reunindo no plenário da As-
sembléia Legislativa, entre os dias
6 e 9 de abril, 461 participantes
inscritos, além de um público in-
teressado que lotou as galerias da
Casa, o Seminário Minas Terra per-
mitiu o encontro de representantes
de segmentos diversos do setor
rural; o confronto entre posições
divergentes; e a oportunidade do
debate, para a busca de um con-
senso, naqueles pontos considera-
dos prioritários para a superação
dos problemas do campo e da agri-
cultura brasileira.

Amontagemdo seminário foi
iniciada ainda no final de 1991,
com uma comunicação do Depar-
tamento de Consultoria e Pesquisa
da Assembléia Legislativa, convi-
dando perto de 40 instituições liga-
das ao setor rural para participar da
organização do evento. Dessas, 22
responderam ao chamado e as-
sumiram todo o processo de mon-
tagem do seminário - desde a de-
finição do seu conteúdo. até a sua
formatação final. Em seguidas reu-
niões, defenderam seus pontos de
vista, apresentaram sugestões e
elegeram os consensos que viriam
resultar na programação final do
evento.

Foram selecionados dois
grandes temas para subsidiar os
debates nas seiscâmaras setoriais,

criadas com o objetivo de discutir
as questões mais específicas liga-
das às políticas agrícola e agrária.
Ao final de quatro dias de debates,
os participantes aprovaram o docu-
mento final do encontro, que inclui
as propostas apresentadas pelas
câmaras e aprovadas pelo plenário.
Esse documento foi depois traba-
lhado por uma comissão de repre-
sentantes das entidades, visando
transformá-las em iniciativas le-
gislativas.

As 175 proposições identiti-
cadas no documento foram enca-
minhadas às áreas de competência
para sua implementação. No âm-
bito da Assembléia Legislativa, foi
formada uma Comissão Especial
para examinar as proposições e
agilizar os desdobramentos ne-
cessários para o seu encaminha-
mento. Com o apoio do Departa-
mento de Consultoria e Pesquisa
foi realizado ainda um Fórum Téc-
nico, no final de junho. para dis-
cutir um anteprojeto de lei agrícola
estadual.

Desse encontro, que teve a par-
ticipação de representantes de nove
entidades, surgiram três propostas
distintas, encaminhadas à Comis-
são Especial, para subsidiara elabo-
ração do projeto de lei, estabele-
cendo uma política agrícola para
Minas Gerais. O pro jetojá encami-
nhado ao plenário da Assembléia
Legislativa para apreciação e vo-
tação. A partir de agora, a Comissão
Permanente de Agropecuária e
Política Rural da Assembléia as-
sumirá a continuidade dos traba-
lhos, apreciando as demais ações
legislativas, especialmente aquc-
lasconsideradas prioritárias.
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As entidades que apoiaram o
evento:

Centro de Desenvolvimento e
Planejamento Regional - Cede-
plar/UFMG; Centro de Estudos
Rurais- FafichíUFMG; Comissão
Pastoral da Terra - ('PT; Conse-
lho Regional de Medicina Vete-
ri nária - C RMV; Cooperativa Cen-
tral de Crédito Rural - Credimi-
nas; Diretoria Federal de Agricul-
tura e Reforma Agrária em Minas
Gerais-, Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural -
Emater-MG; Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária - Em-
brapa Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária em Minas Gerais -
Epamig Escala Superior de Agri-
cultura de Lavras - ESAL Escola
Sindical 7 de Outubro; Federação
da Agricultura do Estado de Mi-
nas Gerais - Faemg; Federação
dos Trabalhadores da Agricultu-
ra do Estado de Minas Gerais -
Fetaemg; Fundação Rural Minei-
ra de Colonização e Desenvolvi-
mento Agrário - Ruralminas; Ins-
tituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - Incra; Orga-
nização das Cooperativas do Esta-
do de Minas Gerais - Ocemg; Pon-
tifícia Universidade Católica de
Minas Gerais- PUC-NIG; Rede de
Intercâmbio de Tecnologias AI-
ternati vas; Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento - Seapa; Sociedade Mi-
neira dos Engenheiros Agrônomos
- SMEA; Universidade de Alfenas
- Unifenas, e Universidade Fede-
ral de Viçosa - UFV.

AÇÕES LEGISLATIVAS PRl(I)RlFÂRIAS

• Elaboração de uma lei de política agrícola para o Estado
• Elaboração dc lei criando o Fundo F;stdual para a Reforma Agrária
• Manifestação da Assei1ihhia Legislativa junto ao Congresso Nacional para

agilizar a regulamentação dos ai1i2os 18 4 e 15 (ia Constituição Federal
• Promoção. pela Assembléia 1 eis1ativa. de um Ciclo Nacional de Debates

tendo por tema o Mercosul
• Encontro dos trabalhadores e produtores rurais com as direções de

estabelecimentos íinancemo s do Estado, palmei nado pela Assembléia
1 eislativa. visando a criação de linhas de crédito para o campo

A PAUTA DOS DEBATES

Grandes Temas
O Proce.00 Hiçtoru ,o e a Realidade do Campo ent Minas Gerais
Expositores: Renato Si tnplício 1 opes - 1 residenle do Incra
Nair Costa Muis - I'i-okssora do Centro de Estudos Rurais da UFMG

A Realidade Riinil dia#ue das Políiica. Maroeeo,iôntwus
Expositores: Antônio Ernesto de Salvo - Presidente da Confederação Nacional
da Agricultura
Plínio de Anuda Saiiipaio - Membro da Associação Brasileira de Rek)Filia
Arária

As Cíniaras Seturiais
Cantara Selorial /
Reforma Agrária Ciii Minas (;emals
Relator: 1 uii Vicente ('alicchi) - Proiiiotor de .Justiça do Estado de Minas
(erais

Câmara Selaria! 2
Associati ViSlli()
Relator: F;d gar Alencui - Prolessor da ['SAI

Cíini ira Selaria! 3
Suporte Institucional à Agricultura
Relatores: Nuno Monteiro Casassanta - Secretário Adjunto de Agriculi uru de
Minas Gerais
.Juvncio Brag a de 1 iiiia - Prolessur da 1-SAI

Cciniara Se! anal 4
Mecanismos de Apoio e Sistemas de Produção
Relator: Mário Ramos Vitelia - Presidente da Epamiiig

Ciara Sejonial 5
A Cidadania no Caimipo
Relatora: 1 da Maria Benevetlo de Castro - Professora do Centro de Estudos
Rurais da UFMG

Câmara .5eiarial (
Agroecoh)gla
Relator: Nairan Fmlix de Ruimos - l'rolcssor da Universidade Federal de Viçosa
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