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ASSISPNCIA T1CNICA k A+RICULPURA 

O Programa Bstratgico do Govrno Federal para o perfoco 
1968/70 salientou a importância do setoz' agrfcola no dosenvolvimexi 
to econ&mieo Al&n de fixar objetivos bsicos. para o desenvõlvi 
mento do setor agropecurio dentro da estratgia geral de expan 
so daeoonomía oram selecionados projeosespecficos ou dire 
trizes para duas principais linhas de aço ) aumento dos níveis 
de produçao e de produtividade; b) melhoria do sistema do abaste 
cimento0 

Como objetivo geral ;, de caráter maia cmp1o ; esporaseum 
crescimento do produto agrícola de 5 a 6* ao ano, sonde de 5* para 
lavour-as e 6,5% para a produço animaL Lssas taxas de crescimento 
do produto agrfoola peritiriam, jvntamente com a expanso previs 
ta do setor industrial .e dos serviços, alcançar a expanso deseja 
da do produto int.erno bruto de 6 a 7% ao ano qw, em deeorrncia 
dos ctLou1os econom&tricõs efetuados ;  e conjuadocom. outros fat 
res, como, por exemplo ;  um natural decino da taxa de natalidade, 
permitira ao Brasil um crescimento em rito acelerado, 

.0 desafio que nos apresenta a estratia de desenvolvi 
mento ,, no entanto, como conciliar a necessidade de modernizaçe 
teenolgica na agricultura, com o objetivo de. elevar a renda glc 
ba]. e Der capíta com a existgncia de excedente de modeobra ru 
ral., Como introduzir programas que levem a unia elevaço da oferta 
agrícola se a demanda limItada pelo prprio iivel de renda egin 
de parte da populaço0 De que maneira elevar o padro alimentar a;e 
grande parcela da popuiaçao'(reeo±ihecidaciite de baixo nível de ca 
sumo) se para isso, g noeaserio elevar a renda0 De que forma - 
possível aumentar substancialmente a renda agrícola se, para issc, 

prciso reduzir a odeobra e esta no é f.cilmente absorvida 
peJ:as atividades urbanas prodwivas 

Nos pases em crescImento o plauejientc econ8mico deve 
levar em conta essencialmente os aspectos relaúionados com a utiii. 
zaço da popuiaçao ativam: O modlÓ clssco:que se verificou eïn. 
outros pafees foi a progressl7a transferucia da m.odeobra das a 
tivdaes primarias para as secundrias (nddetrias de beneficia 
mento e transt'ormaço, eoustruço civilp ecrvços industriais, ce 
ulalidade piblica) e tercizria (serviços em geral, atividade gc 
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vernamental, com4rcio e transportes), ampliando os mercados que, 
por sua vez, induziam a moàernizaçao da agricultura. 

• 	Uma idéia do crescimento do produto, por setores e do 
emprêgo, entre 1948 e 1965, permite diagnosticar a evo1uço da eco 
nomia brasileira 

1. Taxa Geométrica dè Creócimento do Produto Real por Setor 
(fo ao ano) 

3 e t o r 1948/56 1957/61 1952/61 

Primário 3,9 5 9,8 3,8 
Saounddrio 8,8 11,1 3 9 9 
Tereigrio 5,2 6,0 394 

TOTAIS 5 9 6 7,0 3,7 

FOITE: FGV 

Os dados acima demonstram que o crescimento econxnico 
brasileiro no pts-guerra teve como principal impulso a industria-
iizaçao subatitutiva de importaçes. O crescimento industrial se 
manteve intenso, com tendência a acelerar, entre 1948 e 1961, mas 
apresentou declínio aprecive1 em 1962 e 1963. 

As taxas de crescimento agrícola fõram bem menores que 
as da produçao industrial em todo o período. A1m de inferioes,as. 
taxas de aumento da produço agrícola •tm-se caracterizado por 
marcante irregularidade. Em 1963 e 1964 aumentou de apenas 1,0 e 
1,1%, respectivamente, o que contribuiu para as altas taxas de iii 
flaçao e queda do produto bruto; em 19659 vérií'icou-se excepoio-. 
nal crescimento: 13,8%;em - 1966, nao houve aumento do produto a 
grícola 98breo alto nível observado no ano -anterior; em 1967 a 
safra foi bastante favordvél: 7%, enquanto que em 1968 alõançou 
um incremento de eêrea de 40,. A media do qttinqffênio mostra um au-
mento anual de 54% enquanto que, em 1956/60, a media foi de 
3,8%, inferior â demanda. Observa-se, pois, que o aumento m6d±o 
da oferta agr:fcola no qiiiêno 1964/69 (apesar das 1imitaçesde 
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uma anÁlise em trnios agregados) mostrase satisfat5rio desde que 
o crescimento vegetativo da popuiaçao 6 de crca de 3% ao ano e o 
coeficiente de elasticldad.e-'renda mêdio para produtos agrfco1as 
pode admitir.se de 0,5, o que, em funço do aumento da renda re 
ai, resulta um aorscimo tecSrico da demanda da ordem de 1,3% que, 
adicionado à taxa de crescimento demográfico proporciona vina ele-
vaço da demanda de produtos agr1co1as de, aproximadamente, 4,8% 
para vina oferta que alcançou a m&lia anual de 5, 2%, nos i5.ltIIIIOS 
cinco anos. 

A Evo1uo da IIo-de-0bra 

No tocante â evo1uço do eInprgo no se diepe de in±'or 
maçes recentes0 No entanto, os dados disponíveis mostram o co-
guinte crescimento: 

2. Populaço Eeonômicamente Ativa Total e Setorial - Ta-
xas Geomtricam de Cresoi aent o Anua]. 

ao ano) 

5 e t o r 	1940/50 	1950/60 	1940/60 

Primrio 	 4.4 	1 9.7 	1,5 
SeounôÁrio 	 5,2 	2 ,3 	3,8 
Tercirio 	 .2,2 	5,2 	3,7 

T., 

Combinando &sses dados com os indices do r.uto real 
chega-se &s seguintes estimativas para as taxas setoriais da 
crescimento da produtividade 
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3 Taxe Médias de Crescimento Geomstr icas do Produto Por Pe 

soa Econ8micamente Ativa 

ao ano) 

5 Q t.o r 

Primário 

Secundário 

Terciári.o 

TOTAL 

1940/50 	1950/60 	1940/60 

o 

2,6 	 6 	45 

34 	0,6 	1.2 4 

36 	 o. 	3p0 

Do exame dos dados acima podem er EbraidaS as segttin-

tes oonclusss 

a).. .. O emprêgo na agicu1tura cresceu a taxas bem menes que.., 

as da media da populaço ativa dentro do processo atual de .mi 
graço dos campos para as. cidades em um periodo de desenvoivimen, 

0. to, Apesar disso a poptiaçao rural apresenta hoje crca de 47% 

da popu1aço do pafs e a modeohra na agricultura, áproximada 
mente 9  5O% 

importate .porm observar ue na formaço do pro 
duto interno bruto ou d. renda nacional a agricultura particia. 
com  croa de 30% e ocupa 50 5/4  da f8rçe. de ;rabalho enquant.o que a 
indi~stri ,ap contribuindo. tambm. com  crc, de 30% do produto. iiz. 
terno bruto dt emprego a apenas 10 da mode-.obra dispon' 
vele 	 . 	 . 	 .. 	 . 

O Quadro 4 apresenta uma comparcço entre a situaçao da 
diversos pafses no tocante & participaço das inddstrias d. e 
transformaçao no emprgo e no produto interno bruto 
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40 Partioipaço das Indistrias de Transforznaçao no Emprego e 
• 	noPIB 

- ------ 	 p 

% do Produto Indus Emprego Indtstr. 
Países 	 . 	a 

trial no PIB 	PopulaçaoEmpre 
gada 

- - 

Brasil 	 29,9 	893 

Argentina 	.. . 	34,0 	. 	25,0 

x1eo 	 25 9 2 	16,0 

Itália 	 30,5 	2495 

Holanda 	 30,3 	29,5 

Canad.. 	 28,2 	25,3 

EEUU 	 3093 	29 2,6 

Dinamarca 	. .27,1 	. 	234 
-----.---- 

A explicaço dessa diferença reside principalmente 	na 
tecnologia empregada no desenvolvimento industrial, inclusive na
reas mais atrasadas como o Nordeste, que tende à maior concentra. 

Qao de bens de capital, e menor utiiizaço da o-deobra0 Na rea 
lidade tal fato se por um lado, constituia um imperativo em deter 
minadas irid1strias, de outro, no favoreccru à smpliaço do mej?cyado 
intento, . que era vital & .prdpria ind.detria. 

Um dos obstáculos ao desenvolvimento. .econ3mico brai1oi. 
ro  est.pois no grande paradoxoque, resulta sermos um pa's..c..om. 
tecnologia em alguns casos altamente desenvolvida,,. e com uma .graai 
de parcela de populaço nao integrada no mercado em virtude do seu 
baixo poder aquisitivo Em grande parte essa .popuiaç'ao se encontra 
no meio..rural, ainda atrasado e sem meios de constituiree em f 
tor de dinamismo de crescimento econmico.0 . 

• ANoaEstranaAcultura 

Menoionou-se que os objetivos básioos da pelftica de nio-
dernizaçao da agricultura se aavstam . estra.tgia de desenvolvimen 
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to econômico e socie;l do Programa de Govnio que se haseiaem grau 
de pare na ampliaço do mercado interno No seria possível pros 
seguir no esfarço de desenvolvimento econ&ico braileiroaicauçar 
as taxas previstas no Programa stratgicoou mesmo supez4=lade. 
forma duradoura e em ritmo cresoente com um setor agrïeola pouco 
din.mico sem aumento adequado nos nïvois de produo s produtivi 
dade 9  sem eleva9ao nos níveis de renda da populaço agrícola ou a 
melhoria do sistea de abastecimento0 

Alguns planos e proj etos de eievaçao da produtividade a. 
grícola re.sultaro certamente na reduço da maodeobra agrícola., 
Por outro lado outros programas deverao ser desenvolvidos com o 
objetivo precípuo de uiliar P. fôrça de trabalho na agricuitura 
HaveM pois e  uma realocaço de parcela da modeobra que n.o 
ver, ainda, possibilidade de transfer se para ocupaçea urbanas 
Alis a execuçao de determinados programas deverï levar ao aproO-
veitamento de parte da maocie'obra no meio rural em projetos fora 
do setor agrícola 9  embora com êle relacionados, tais comõ a cons 
truço de estradas rxrais onde hd, a1to coeficiente de aproveitameu 
te de maode'obra 9  em obras hid.rulieas para irrigação, e outras 

Em todos os planos. e projetos relaoi•odoa com o incre. 
mente da produtividade agrfcola o papel re$ervado à extenso 
ral 6 doe mais salientes0. Na exeouçao do um programa intensivo, de 
pesquisa tecnol6gica aseooada à extens{o; no aumento da produgo. 
de sernantes melhoradas para as principais culturae na difuso do 
uso de 	tilizaes; na implantaço acelrada principalmente no 
nordeste g  de projetos prioritários de irrigao; na execuçao do. 
programa de eletrificaao rural e de industrializaçao de produtos 
agrícolas; na efetiva execuço da reforma agrZria em dreas seiOciG 
nadas do território nacional; na apiicaçao da nova política d e. 
credito agrícola associada à aseistncia tcnica, desenvolvendo 
grande esfôrço que vem sendo feito nsse campo sob a orientaç.o. di 
reta do Banco Central; na aplicaço da política de preços niíni 
moe; no apoio técnico à. importantes projetos de infra'estruturae 
de moderrLizaço tecnolgioa Ern todo §see conjunto de açea temee 
a segtu'ança do suporte tcnica da ABCAR e de suas filiadas0 

P5 squi earJç 

Constituí a pesquisa e a experimentaço agrícla ma ati 
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vidade quase sempre governamental em fac€ dos elevados investímeri  
tos que requer e do tempo geralmente longo necessrio & maturaço 
dos resultados0 

certamente a mais importante funço executiva do Mi-
nistrio da Agricultura que deve complemE:1tar-se pelo trabalho 
deextenso rural 

Temos procura1ø acompanhar o planejamexto setorial da. 
pesquisa do Ministério da Agricultura e, aesar do progresso al-
cançado muita coisa resta, ainda 9  a fazer0 Máior articulaço da 
pesquisa com a extenso, uma programaçao nais objetiva voltada 
para as culturas e espt$cies animais de maior significaçao econ8-
mica, e ampliaço racional da rde de pEsquisa e eperimentaçO 

Os investimentos atribufdos â pesquisa agrícola no Oz'- 
çamento Plurianual 1968/70 e no Programa Estratgioo do Govrno 
Federal somam a NCr$ 30 milhes aos quais devem adicionar-Se re-
cursos do VII e VIII Acordo do Trigo, aln de recursos do BNDE, 
através do FUNTEC, estudando-se, ainda, projeto especifico para 
a pesquisa agrícola a ser solicitada â UAID no montante de cx' 
ca de US 16 milhes0 

Senientes Melhoradas 

A existência no Programa Estrat6gico.deum plano espe-
cfico para aumentar a produçao e comerci.aliz!açao de sementes me 
lhoradas decorre do pouco avanço que se alcançou nésse campo, de 
exoépcional importância para a eievaçao ã.as níveis de produtivi-
dade agrco1a 

H& cérca de quatro anos vem-se procurando definir uma 
política mais racional na produço de sementes, cabendo ao Poder 
P1b1ico a coordenaçLo de estímulos e incentivos, a pesquisa agrí 
cola, ou seja, a obtençao da semente básica ou genética e fun- - 
çes normativas de 1egislaço e fisca1izço; & iniciativa prtv 
da caberia a muitipiicaçao de sementes e sua comeroia1izaço0 

Para estudar a ampliação da produç.o de sementes alho 
radas o Ministério da Agricultura conra1;ou firma consultora que 
vem preparando um projeto para o DII) no IHontae aproximado de 
US$ 20.mi1hes . que dever& abranger, tibm atividades bdsicas 
executadas pelos 6rgos de pesquisa e exi;enso ruraL Gaber na-
turalmente & .PABCAR e suas filIadas impor;ante papel nésse proj e-
to0 



Fertilizazit es 

Os investimentos que vm sendo levados a efeito no Bra-
sil na indstriade fertilizantes proporcionaro, em breve, auto-
suficiência em mat.4ria de nitrogenados e fosfatados enquanto que, 
em relaço à potssi.cos, descobertas recentes de minerais de cai'-
nauta e silvinita no nordeste abrem novas perspectivas para a 
produo de adubos de potássio no Brasil, até entao totalmente im 
portados. Entre 1955 e 1965 o consumo de fosfato, em trmos de 

,. evoluiu de 89 mil para 120 mil toneladas, crescendo a uma 
taxa anual de 4,4%.  O consumo de potissio, em tx,nos de '20 (to-
tairnente importado) aumentou de 49,5 mil toneladas, em 1955, para 
100 mil em 1965, com um incremento médio anual de 12,7% enquanto 
que, no tocante ao nitrogênio, o consumo variou de 23 mil para 71 
mil toneladas com um crescimento ni&iio anual de 14%.  A pà.rtir de 
1966 foi criado um esquema de eat:fmulos financeiros, ao uso de 
fertilizantes pelo qual, atrave de fundo especffico, so absorvi 
dos custos financeiros no montante de crca de 20% do custo total 
do adubo« esse esquema e mais a expanso da inddstria nacional re 
sultarani em excepcional crescimento. A venda de fertilizantes em 
1968 acusou um volume superior em cerca de 30% ao registrado em 
1967 que, por sua vez JA alcançara um incremento de 59% emrela 
çao a 1966. É importante ainda assinalar o esfõrço que vem sendo 
realizado pela ANDA - Asaociaçao Nacional de Distribuidores de A 
dubo em convênio com o BNDE, com o objetivo de contribuir na difu 
sao do emprego de fertilizantes, através demonetraçes de resulta 
dos de pesquisas. 

Paz parte do programa regular de extenso rural demons-. 
traçes s8bre o uso de fertilizantes. Em alguns casos, tais prti 
cas nao tem maior êxito desde que os agricultores no se sentem 
estimulados ao uso de fertilizantes, em face do custo que repre-
senta,mas, em diversar áreas o trabalho dcznonstrativo resulta ef 
caz. 

Produçao Animal 

Diversos projetos de imporb&icie, vm sendo executados 
no setor da pecutria. Visam no 96 a atender ao melhoramento zoo-
tcnico, como é o caso dos projetos de desenvolvimento da pecu-. 



ria de corte do Banco mdial e do BID r  como a assistência sanit-
ria tprojeto de coutr8le da febre aftosá, por exemplo s  que recebe. 
rã também financiamento internacional atravs do projeto do US$ 
10 milh6es .já apres.entadó ao BID No programa de expanso da e-
owfria leiteira destaoase o PLJUVIAL do BIlinístério da Agricultura 
que opera em estreito contato com os Escritrios de Extenso Ru 
ra1, 

H. um vasto campo de trabalho no setor da peouria (de 
corte s  leiteira., avicultura, suinocultura e pesca) e em quase to 
dos os projetos e atividade, de ecenso seressencia1. 



Grande esf6rço vem sendo desenvolvido pelo Gov&rno Fdera1, 
atravs dos 6rgãos executivos do Ministério do Interior (SUDENe,DNOS, 
DNOCS, SUVALE) com o apoio dos Ministrios do Planejamento e Cõorde-
nação Geral, da Agricu1ura e da Fa?enda com o objetivo de concreti 

zar a. exeëuçãó de projetos integrados de irrigação, aproveitanao * se 
a água actmuladaem açudes p ~b!icos e privados e as •posibi.Udades 
que oferecem determinadas bacias fluviais0 A água acumulada no no 
deste alcança c:ca de 13 bi1nes de m 3  enquanto que a área irrLga-
da.rião uitrapas•sa 30 milhectares na região0 

O Programa Estratégico do Govárno Federal selecionou 	13 
projetos prioritários que deverão mobilizar, no tri&nio 1968/70, 145 
ini1h6es de cruzeIros nõvqs, além de recursos externos0 

A fim de alcançar maior integração entre os 6rgãos do Go 
vrno Fedral e acelerar a execução de projetos prioritários 	foi 
criado em 1968, pelo Decreto n9 63 775, de ii de dezeiJro, o Grupo 
Executivo de Irrigação para o Desenvolvimento Agrcoia - GEIDA, com 
base na Secretaria Geral do Ministério doInterior0 

De aeôrdo com o esquema elaborado em 1968 o programa de 

irrigação será desenvolvido em três etapas: 

- Elaboração do Plano Nacional de Irrigação, incluindo a se- 
leção dos principais projetos o estudo do estágio em que 
se encontram, a an1ise das instituiç6es que deverão parti 
cipar do programa, o estudo e revisão da legislação vigen-
te s6bre o uso da água0 Para a elaboração do Plano Nacio 
nai pretende-se utilizar a assistência tçnica de forma es 

..-pecàlizacia de Israel a Tahal, com grande ererincia de 
trabalho no Nxico e em outros paises 

Implementação de projetos especficàs Que 
fase adiantada de elaboração nos Vales do 
tO: Morada Nova) e São Francisco (Projetos 
la),regiãa de Petrol:Lna0 

o) 	Elaboração de outros projetos con base no 

se encontram em 
Jaquaribe (Proje 
Bebedouro e :ve 

estudos da la 
fase0 

Os proJetos de irrigação rioadameDte no nordere, tera o 

grande influência no aumento da produção e produtividade agrco1a da 
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região e deverão ser executados em estreita ligação com o programa 

de Reforma Agrária. Os projetos do Vale do Jaguaribe deverão ser a 

presentados ao Banco Interamericano de Desenvolvimento e os dõ Vale 

doSão Francisco ao Banco Mundial0 

Os projetos de irrigação incluem não só a parte de enge-

nharia como tanám todos os aspectos relacionados com o aproveita 

mento da terra e as formas de exploração agrícola de tal forma que 

caberá à extensão rural a tarefa básica de participar dos projetos 

integrados0 

Eletrificaç Rural 

Concluiu-se em 1968 projeto destinado a intensificar a e-

letrificaçãó.rüral em diversas áreas do país, prevendo-se na la. e- 

tapa alcançar 30 mil propriedades agrícolas, mobilizando recursos 

da ordem de US$ 59,5 rmLlh6es em tr&s ános, sendo US$ 28,5 milhões 

do B1D, US$ 17,4 milhões do INDA e US$ 13,6 milhões das cooperati - 

vas agrícolas0 O referido projeto permitirá inclusive maior expãn- 

são da industrialização de produtos agrícolas, relacionando-se, as-

sim, com projeto específico que vem sendo desenvolvido pelo Banco 

do Brasil. Estuda-se, ao mesmo tempo, nõvo esquema institucional com 

a criação do Fundo Nacional de Eletrificação Rural e de emp.rsa es-

tatal subsidiária da ELETROBRÂS para itensificar o programa. 

Serão. executores do projeto de eletrificação rural. as Cõm 

panhias Eltridas Estaduais que, na la. etapa, correspondem aos Es-

tados de: Minas Gerais, Paraná, Prnainbuco, Alagoas, Paraíba, Ceará, 

São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás0 

Na realidade, o projeto será incompleto se não tiver es-

treito aáompanhanento de especialistas em extensão rural para orien 

tar a utilização da eletrididade em atividades relacionadas com o 

aumento da produção e produtividade, inclusive industrias rurais0 

Reforma Agrária 

A decisão de executar a reforma agrária no Bràsul coube 

ao Govrno Revolucionário em 1964, após a:os de indecisões, indefi- 

nições e tentativas não raro de caráter puramente demagógico. 

O primeirõ passo concreto foi dado em 10 de novembro de 

1964, resultante da aprovação da Emenda Ccnstitucional n9 10 p1'a 

qual se dispensou a obrigatoriedade de, ns casos de desapropriação 

por intersse social, ser esta efetuada 'mediante právia e justa in 

denização em dinheiro, como determinava a Constituição Federal de 

1946, permitindo a Emenda Constitucional a utilização de títulos es 
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peciais da d!vicla pb1ica, com cláusula de exata correção monetâ 
ria0 Em seguida, foi aprovado o Estatito da Terra,, em 30 de no 
venbro de 1964 - Lei n9 4 504 Trata-se de iegislaço ampla e 
complexa, contendo 128 artigos entre õs quais figuramos seguiites 
pontos fundamentais: 

definiu c•ritrios básicos sabre a Reforma Agrária; 

cogitou sôbre a rea1izaço do zóneamento e do cadastro 
dos. im6veis rurais; 

e) 	estabeleceu critários básicos sôbrea tributação da ter 
ra; 

d) 	tratou de aspectos relacionados com a co1oniação; 

e). . regulou o uso ou a posse temporária da terra; 

crj.ou o Fundo Nacional de• Reforma Agrária0 

Quatrõ anos deorridos, ou seja, ém 1968 tornouse c1a 
ro aoGõvrno Fèderal que pouco se progredira ou alcançara na exe 
cuço da reforma arãria0 O Programa Estratgico 1968/70 o consi 
dera prioritátio no setor de agricultura ma, na realidade,os pro 
jetos desenvolvidos pêlo IBRP careciam de objetividade e dispersa 
vam-se as.açes do 6rgo em atividades paralelas é desconexas 

Êmsetenibro de 1968, o Govrno Federal, dëcÏdiu de1e 
rar a exedüçO da Reforma Agrária 1  criandõ 1  peloDecreto n9 
63 250, upõ Interwanisterial de Trabalho com o objetivo de exa 
minar, em extensão e profundidade 1  os obstáculos que vám d:Lficu1-
tando a rrealização da reforma e de propor as soluç5e mais aconse 
lháveis em cada •caso 

Não se tratava de reabrir quest6es teõric s5bre a c 
venincia ou não de executar a Reforma Agrária, mataria ainda su 
jeita a controvrsias e atá mesmo incompreensaes, mas sim de se 
proceder a •wu exame, de caráter pragmátIco, das raz6es do pouco ê 
xito dõs rabaihos em programas que o GovÊrno considera priQEitá 
rio., 

Á Éxposição de Motivos 1  elaborada pelo Ministário do Pia 
nejmeitÓ é Coordenação Geral que encaminhou o projeto de Decreto 
-Lei no qual figurava a criação do Grupo interministerial de Tra 
balho, antecipou alguns dos pontos que devériam ser objeto de exa 
me. para acelerar a execução da reforma agrária: 
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exame e revisgo da iegislaço vigente; 

principais obst.cu1os de caráter administrativo, institu 

cional e financeiro; 

o) 	reexame das áreas prioritárias;. 

a) 	medidas especificas para maior amparo dos trabalhadores 

rurais 

aspectos relacionados com a tr1butaço pa(--a fins de Re- 

• 	forma Agrária; 

revisão dos projetos existentes 

O Grupo. Inter4nisteriai  de Trabalho examinou durant 

três meses aspectos técnicos, administrativos, financeiros e legais 

da reforma agrária. Teve por base estudos efetuados pelos pr6prios 

ôrgãos tcnico do: IBRA, tendo sido de extrema valia relat6rio de 

missão de. tcncos internacionais, solicitada ã FAQ, em janeiro de 

1968, que perinanedeu no Brasil nora meses de abril e .maio 

A reforma agrária faz pate de um conjunto de medidas que 

visam a elevação dos níveis de produtivIdade do setor agrícola, teu 

do como 'prinolpal objetivo a melhor distribuição e o melhor aproveí 

tamento das teras Em outras palavras, não significando exclusiva 

mente distribuir terras, a reforma agr$xia apresenta como uma 	de 

suãs finalidades essenciais a formação. de novas unidades de exora 

çáo, em 2'reas de latlfündio não utilizadas devidamente, a redistri 

buição da propriedade nos casos de ndnifündios, a eliminação 	ro 

gressiva de formas atrasadas de arrendamento e parceria e a adoç10 

de medidas concretas de maior arcparo aos trabalhadores rurajs 

reforma agrária se relaciona com a política global de desenvolvimen 

to do Govrno, com a modernização da agricultura, coii o emprgo no 

meio rural, com a melhoria da renda e ampliação do mercado interno 

necessário salientar que a reforma agrária não ccntr. 

ria a granda propriedade ou a emprsa rural racionaimente organza 

da O Estatuto da Terra deu ênfase, talvez exagerada, á formação 

de proêdades familiares, o que tem sido motivo de críticas pe 
los que considerani asse sistema inviável, dentro de umprograma de 

utilizaã dâ técnica agrícola mais recomendáveL No entanto,a pro 

priedade fani1ar coiisticui apenas uxa das opç&s ua £eforroa agc 

ria e os, tcnicos do IBRA v desenvolvendo novos sistemas capazes 
de evitar a exagerada subdivisão da terra em pequenas unidades 

Nareaiidade, a propriedade extensa , de um modo geral 

um imperativo para o uso da moderna tecnologia Assim como na ati 
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vidadé industrial com a grande emprsa se aproveitam as economias de 
escala, na agricultura, a grande propriedade, em determinados casos, 
facilita o. uso da tcnica No entanto, na pr6pra indústria tecorthe 
ce-se a necessidade de assegurar, tamb&n, pequeiia indústria meios 
para a sua atIvidade. Dar, a exist&nõia de fundos especiais como o. 
FIPEME e o FINAME para as mdias e pequenas indústrias 

Outro aspécto que cabe salientar na excução da zeforma. a-
grária & o da infundada apreensão dos que rons:ideram a possibilidade 
de decréscimo do nível de Oferta de produtos agrcoias em conseqtin-
cia da reforma. No plano internacional há trahalhcs que demonstram 
ao contrário, um aumento progressivo da produção em decorr&ncia da 
reforma agrária. No Brasil, a reforma deverá concentrar-se em áreas 
prioritárias não exploradas ou que apresentem baixos níveisde apro-
veitamento, razão pela qual não & aceitável .a h:Lp6tee de decrscimo 
da oferta, devendo-se admitir, mesmo, um aumento da produçãopela in 
corporação de novas terras ou pela utilização mais racional de ter-
ras aproveitadas0 

Soluç5es 	Q9stas Para DínamizagLo da Reforma 	ria.' 

Asproposiçes do Grupo de Trabalho :crterminiseria1 s6hre 
a reforma agrária compreenderam medidas relacionadas cóm os aspectos 
técnicos, financeiros, administrátivos e legais. 

Sob o ponto-de-vista técnico a orientação a de delimitar 
as áreas prioritárias em função de requisitos perfeitamente defini - 
dos, evitando a dispersão de atividades ora existente0 Objetiva, t:am 
bm, o preparo . de projetos de maneira mais racional e simplificada, 

No tocante aos aspectos admInistrativos o prop5sito 	. de 
se alcançar uma co-responsabiiJdade e co-participação dos diversos 
Ministos e de empresários e trabalhadores no planejamento e exe-
cução da reforma agrária0 De Igual forma sugeriu-se a simplificação 
da estrutura do IBR. e procurou-se reformular o INDA a fim de mais 
identiíicá-io.com  os trabalhos dó IBRA. 

No que se refere aos aspectos financeiros foram efetuadas 
as seguiités proposiç6es: 1) transferência de parte do Impôsto Ter-
ritoriat Rural (a previsão fi de 50%) dos municípios para a Unio, 
para aplicação em projetos de reforma agrária conforme preceitua à 
legislação em vigor (proposiçao ainda não aprovada); 2) transfern-
cia de parte dos recursos próprios do INDA para o IBRA; 3) correção 
do limite máximo de circulação dos títulos de divida agrárià de que 
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trata o artigo 105, d LeI n9 4 504 - E:.atuto da Terra; 4) criação 

do Fundo de Modernização da Agricfltura FU1.1AG - para atender 'ws 
beneficiârios da reforma agrária, mat&rn. ainda em êstudo em conjun 

to com o Banco Central. 

No tocante aos aspectos 1egais a. prine:lpal medida se 

fere a uma nova legislação s6bre desapropriação d. terras, estabele 

cci do um critério objetivo para a ixaçãc do valoz da indenização e 

permitindo, ao IBRA, ijnediato domínio sô]:re o im6v. 1 desde que fe--
tuado o dopsitc, em títulos, do valor ds terras e das benfeitori-
as, em dinheiro. 

• 	As proposiç&s do Grupc de TraJalhc foram t":aduz4das, mi 
cialmente, em ivatro atos j •  apre.entado a eonsideraço. do Senhor 
Presidente da7iepüb1ica. O primeiro aitra dispositVc. 'constituci 
onais e facilita o processo de des:proprf.ação em ãreas 1ior 4 tras. 
O segundo rEgulamenta o n6vo dispostivo constituci'ônal, atravs de 

legislação ,6bre desapropriaçãõ de erra3. Outro ato dIp6e sõbre 

a estrutura administrativa do IBRA, prom;va a reforrnu1aç do INDA, 

determina medidas capazes de emencipar c; atuais nú6ieoz 'c coloni-

zação, disp6e sôbre recursos para a refo::ma agrria, detera.na  a ex 
tinção das compaiihias de prestação de se:viçcs e de produçïo de :rt 

sumos e cr;a um Grupo Executivo intrmin: .st:ezial :ara a R.trma A-

grária, asegurando a participação; no p:.arLejamento e execu ão & 

reforma,, dos organisnos interessados na. :.at\'ria e de represetantes, 
dos emprésrios e de trabalhadores. Os .ois primeiros ato foram 

recenteaente aprovados. 

Outro ato permite o fucionam.ento d.. Associaçe de. t e:or 
ira. Agr-.ria 'como um dos meios para 	a irai:lani:acão,  embrã de s:\I3te  
ma cooperativista, evitando, assim, o exessivo parciameno 	Ias 
terras. 

O Govrno Federal pretende diniir a rforma 	a- 
trav&s de planejamento e execução objeti;Ds e raclõnais. As rir pr4 
edades rurais, mesmo as de grande etenso., que estiverem produz.n 

do ou cujos propretrios mostren inter&se em participar de m 'ro 
grama ce desenvolvimento agrícola Com O )ôder iÈ&Iico nada ttt a ta 
mer. O Govrio Federal preservar e est:muiarA a grande proçrteda-
de produtiva e racional. Outro pon:o . necessi&de da co1abo'a - 


