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inegvai o es6ro do Govmo Fdei'ai D  nos .ittnos 
eios, eon o objetivo de moderniza' e deserwolver o setor agr1co 
la, procurando aumentar . oz nivete de predttqío e produtividade na 
agricultura e pecuária, 

o Plano de Ao Eeonmica do Gorno . PAEL que co 
b.riu o perfodo pós 1964 até 1967 já se procurou salientar a po 
siço retardatxia da agrtcultura em relao aos outros Setorés  
ecn&nicos: indústria s  •transporte energia $ serviços em geral e 
dese inicio a urna política de recuperarao,, atravs de um pro-
giama rnats realista de preos Mínim68 e dei CrédItoo  ao rnesmo te• 
po que 6rgos governamentais partiam para a execuçc de projetos 
d. mais larga a1ance, dentro de OrçamentoPrograma e põstex 
orznente, de um Orçamenta Plurianual de Inestimentóa que propo& 
cionaram base mais concréta para a alaborao dos planoS globais 
do.Gcvrno iedera1. 

Para o período 196870 foi elaborado pelo. Ministério 
do Planejamento e Coordenaço «oral, em conjunto com os M1nisté 
rios setoriais, o Programa Estratéglco de 	nvoivimento (3 li e 
no só definiu uma nova estratégia para a. i lerae da desnvo 
viménte econ$mico e soal do pais, como também, procurou se3ec1 
onar em t.odo8os setores, prõgramas, projetos e linhas de aq~o 
que' deveriam sex' doseniolvidos e executado Evoluira-se dá oon 
cepo clássica da eaboraço dé pianos, poi .vzes bem prepara 
doa, cøtn razcvel Zundamentc teórico mas cm pouco resultado pxj 
tteo, desde que no se auz&am em projet3s nem se indicavam 
canismos de execuodotinidos., eapazea de tra.nsfoxinar os pianos 
em realidade. 

No atual «ovrno, antes mesmo de dar'se cumprimento,em 
setembro de 1971, ao dIspositivo legal (At3 Coplementr nQ 74do 
2:1 de outubro de 1969), pelo qual o Poder Fecutivo deverá 
minhar ao Cogx'eàso Nacional O T. Plano Nacional do ))esenvoIvtmej, 
to, que cobrirá o período 3972, 1973 e 19't4. determinou o Senhor 
Preaidente da Repb1ea quei  fosse selecicoado U,  m éienco dep 
gramas e projetos, nos setores Já def1nWCS como prior tários, 
provi nciando'Be, de imediato, com o maior, Miiamismo.pcssivel 
os meios destinados a impiementá1os. As linhas do maior px9m'i» 
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dade1  anunciadas em pronunciarnentoa governamentais, são as e-
guintes 

- Revoluço na Educação,  e Saúde 8anamento; 
Revoluço na Ariultura e no Abatecimento 
Xovoluço do desenvo1viento citifico G tecn016gico; 
ortalecintentó do poder de competição da Indúat?ia 

Nacional; 
Pxograma de taao Nacional; 

-Programa de integraço Socia1 

Na 4xea de Agicu1tuva forun seleionados crca de vin-
te proramna e projetos prioritáios. 

5. 	Antes de proeguir xa apreciação, 	programas e 
pro3etos é conveniente refletir s8bre a poaiço do setor agz'ico-
la na eccomia e o seu papel no desenvolvimnto econ&ico. será 
ÚtU s  tab6m, teree uma breve viso de conjúnto do que rep.sen-
te o, aotor agricola naecoiiomia iraailoira, de SU :a5eOtOeVOlU 
tivõ em fwico da desenlvimento e de aigtimas caracteriaticas bÁ 
sicas, salientando o papel que cabe ao Govno ?ederal na pan 
so da agrícuitum. 

O desenvølviiuito GCOmiCO reduz a iport&icia relati-
va do setor agricola no Produto interno: io e a poporço de 
pessoal ocigpado naa a, tIVIdades agrícolas, no eon3unto.  da frça de 
trabalho, 

isto i.o implica em atribuir menor, aignifleaco à agri-
cultura na economia, unia, apenas, assinalar que o desenvolvimento 
ecoraomíco se traduz pela crescente wcpansão do setor industrial, 
dos servios em geral e do moio urbano, acarretrxndo..,:em conSeq( 
cia, modificaçes estruturais, ecen&icas e sociais. Urj pais que 
apresenta lcvada partiaipaço do setor agrcole no Produto Xnte 
nOj. grande proporço de: pessoal ocupado no $etor ag ccla,no. con-
jmto da força de trabalho s  alta proporço de habitantes na zoia 
rural, co encontra em atrasada estágio do dsen'olvimeno. 

A exp.EnO dia induattLa, nas décadas 1950 e 1960,. trou.-
xc come .conseqU&eia declínio na p ticipq&o relativa, de. setOW 
agrícola ná conjunto de .econornia 19 1 93  a Agricultura contri-
bu5.a com 26. k para a ormaço d Produto interno Bruto enquanto 
que a tndústria participou com 2.2$ Em 1969., . a posição se inve 
tou: ...rticipaço relativa da Agricultura se reduiu para 18.475  
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e a da indústria se elevou para 31.4%. (í ovidante que essa álte-
ração no reduziu o volume quantitativo da produço do setor £ 
gricola cuja produçao aumenta contInuamente, mas reflete 
mente físico do setor industrial). No tooante às taxas de cresci' 
mente o produto agrícola experimentou aumwito médio anua l,na dé' e ti  
da 1919/59,  de 4.1 e a Indústria de 9.1%; no. período 1959/69 a 
média anual de crescimento agrícola fj  de 43% e da Indústria de 
6,6. 

A tranaformaçào assinalada dever.a acarretar maior mod 
ficaçao na coinposiço da f8rça de trabalho pelas maiores oporturi 
dades. de emrgo aurgidas na indústria, nos servIços em geral, e 
fim nos centros urbanos. A migraçao dos carpos para as cidade: 
tem sido um fenmeno constantemas, de um medo geral, a tecno10 
gia dos projetos industriais no favoreceu a utilizaçâo de elevas 
dos contingentes de mâo-de-obra. O Bresii já alcançou um uivei do 
participaço do setor industrial no Produto Interno Bruto serna 
lhante ao de naçes industrializadas. Nesses países, a taxa de e 
prego na indutria, no conjunto da frqa de' trabalho, apresenta 
certa eorrespond&icia com a proporçao do produto Industrial . no 
PIE. Nao é que ocorra comprovada carrelaço estatistica entre os 
dois dado& mas a comparaço mostra que a una alta participação do 
setor Industrial no PIE corresponde, em geral, um elevado emprgo 
industriaL Isso significa ampiiaço do mercado e maiores oportu 
ntdades de ocupaçâo no setor tarcirio, de tal forma que o setoT 
primário é estimulado no sentido da elevaçio dos níveis de produ 
ça e produtividade. 

A industria1izaçio brasileira no deu origem a uma e1j 
vada taxa de ocupaçao da mode-obra no setor industriaL A força 
de trabalho retirante do setor primárto, de baixa quaiificaço, 
ficou, no raro, subempregada no setor terc!Át'io e grande número 
ainda permanece no meIo rural (crea de 48 da f6rça de trabalho 
ainda se encontra na agricultura). O fen8mino assinalado, que, cvi 
dentemente, encerra aspectos da maior compiexidade, justifica a 
grande atenço que o Gov8rno Federal devota, hoje, ao problema do 
emprego, no meio rural e urbano, e é questo social, procurando, 
através de novos programas e projetos, multiplicar formas de ccu 
paço da mo-de-obra, ao mesmo tempo que dsenvo1ve intensos pro 
gramas dc educaqo e treinamento, inc 1usivi de ai fabetizaço 17ac 

ça. 
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Âpar da praduço agrícola reu1tar principalmente da 
atividadQ deenvo1vida pela iniciati'?a privada, qie aè distribua 
em creà de 35 rilhes de,propríedades em todo o pa1 - grand 
mdia e pequenas, o papai do orno 6 da maior iportncia e. 
trs lix*s büicas de atuaçào: 

no planejaiieto agrícola, cornpreendendo a se1eçe 
de prioridades para investimentõs oficiais, notadamente na infa* 
estrutura do setor ropscu4xio; 

na axecuo d1rta de alguns prõjetos selecIonados; 
e) o estudo e coneesso de, estimulas crediticios e f 

nanceiroa, õrientando invastImntos privadcs para modernizaqci 
da agricultura e para o aumento da produc e produtIvidade agrJ 
eolas. 

As trs funqÕes ss inaladas v&n sendo coritnuarnente a-. 
pereiçoadas. No tocante ao item., os etu1os on&nieos-fina 
colros dirigidos ao eto agricoa, estudacos em conjunto pelo iti 
niat6rio do Planejamento, da Paenda e da Agrtcultura,e pelo Bin 
co Central favoreceram novos investímentos no Setor. Alguns dõ 
principais incentivos serão comentados adiante, com maior deta 

6 	ro 	ti'éa do r 	co1a 

Io extenso território nacional de. 8,5 milhões de 1cm2  
rea agrícola corresponde a 250 miihes de hectares, ou seda, 

cerca de 30, provenientes de 3,2 miih3es Le estabelecimentos 
grtco1as 	(Dadoc do Censo Agricola de 1960). 

A irea agjnalada tem a zeguínte forma de.utiiiaço: 

ares 

ra 	oia 112 

Ivoira o 28 
Permarienta 7 797 488 
Tporrias. .20 91 	721 

Naturaíz 102 272 053 
Artificiais 0 063 333 

2&iQ. 
Naturais 55 875 299 



Hectares 

Rer1oretada 	 2 069 806 

Tera 	tas 	 28 1.7 779 
12 233  113 

Terras írriadas 	 4.61 550 

A ditribuiço dos estabe1eciie&z3 agrie olas otra 
urna tend&xeia para a predoiinncia de latifúndios e minifdis 
isto é, de ui lado, grandes propriedades con reduzido grau de 
proveitinento; de outro, estabe1eciientoa de pequena etexu3go 
que nio prrnitem utilizaçâo, racioia1e 

.( 
1) 

Cisses de Área Númcro de Estabc 	Área Total 
' 	 ' a 1 	ecimen,.'  os 	 2.. 000 ha) j 

Até 10 1 495 020 44,9 5 952 2,4 
10 	100 1 491 1 15 44,8 47 566 19,0 
100 	1 000 31 831 9.3 87 029 
1 000 10 000 30 883 0,9 . 71 421 28,6 
10 000 e Maís 1 597 0,0 38 893 15,6 

T o t a 1 3 333 711.6. 	
. 100,0 249 861 100,0 

Fontes 

---- - - 

Censo. Agrícola de 1960 

. 

Para efeito de reforma agr&ria 2  .c IBRA (Atual INCRA)  

fetuou, a partir de 1966, um cadastro dos imóveis rurais, cem.  
se em critérios diversos do conceIto eensit4rio que procura 
racterizar o este.belecimento, isto é, a *vr-, .~dade ....ezploraço a 
grícola, - é não o imóvel rural que foi ohtc . do cadastro d 
IR& Os dados do cadastro e sua tabu1açc, segundo o tarna:ab! 
dos im6vei, apresentam um quadro semelhante ao registrado .plt 
canso, isto é, a preva1neiá de lat.ifúndios .e manitndios.4 
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(II) 

Nciinero de 1 Área 	Total 
Classes de Área ru 

(ha) raia (1 000 ha) 

Até -10 1324175 6 oki 1,7 
10 	100 1 856 686 51,0 61 46o 17,1 
100 - 1 000 409 953 11,3 116 546 32,4 
i coo - io coo 46 121 193 i19,29 33,1 
10 000 	100000 1 934 0,0 kk 278 12,3 
100 000 - e mais 62 0,0 12 530 3,4 

T o t a 1 
- 	- 	- 

3 638 931 100,0 360 104 
- 

100,0 

Bbnte: INCIA 

O confronto das taxas de crescimento do produto agríco-
la e do produto industrial, ao longo doa últimos anos, mostra ex-
trema irregularidade nos -dois setores, embora no setor de indús-
tria apresente Indices bem maia elevados. O período do quadro a-
baixo abrange anos de elevado crescimento iMustrial, correspon-  
dendo à fase de maia intensa expanso do setor, verificando-se a-
centuado declínio a partir de 1963. Nos anos de 1967, 68 o 69 o 
setor industrial apresentou sensível recuperaço. 

(111) 

Anos/Setores 

-r-----n-- 

Agricultura 

r- -  

Indústria Produto 	Interno 

Bruto Por 	capita 
S 	 - 

1959 
- - 

5,3 
_fl 

11,9 
- 

5,6 2,5 
1960 4,9 9,6 9,7 6,5 
1961 7 9 6 io,6 10,3 6,7 
1962 5,5 7,8 5,3 2,1 

1963 1,0 0 0 2 1,5 - 	 1,5 
1964 1,3 5,1 2,9 - 	 0,2 

1965 13,8 4,7 2,7 - 	 o,k 
1966 - 	3,2 1197 5,1 1,8 
1967 5,7 3,0 4,8 1,5 
1968 1,6 i,o 8,4 5,4 
1969 6,0 10,0 9,0 6,0 
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A oferta de produtos agricolas tem sido regular, aten-
dendo, de um modo geral, ao mercado interno, sem maiores exceden' 
tes para exportação. É intenio do Governo Pederal expandir, sen 
eïvelinenté, a próduço agridoia de forma á no só cobrir as necej 
sidades internas como também, permitir meios ezportaç&o,notadamep 
te de produtos no tradicionais na pauta do comércio exterior. 

(IV) 

Principais Produtos quantidade Produzida (1 000 t) 

Produtos/Anos 1950 1955 1960 1965 1968 1969 

Algodo 1 191 1 281 1 609 1 968 1 999 2 150 

Amendoim 118 186 408 743 754 730 

Arroz 3 218  3 737 4 795 7 580 6 652 6 387 
Batata Ing1ea 707 898 1 113 1 246 1 606 1 498 

Cana-de-Açi'zcar 32 671 40 946 56 927 75 853 76 611 78 085 
Feijão 1 248 1 475 1 731 2 290 2 420 2 377 
Milho 6 023 6 690 8 672 12 112 12 814 12 828 

Soja 78 107 206 523 654 958 

Trl.go 532 1 101 713 585 856 1 163 

Café 2 143 2 740 4 170 4 588 2 115 2 758 

Cacau 153 158 163 161 149 172 

A lavoura brasileira é bastante diversificada em decor -

rncia do extenso territ6rio, das condições ecológicas variaveis, 
em função da latitude e altitude. 

Estudos preliminares levados a efeito sob a orientaço 
dos Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e da Agricu]-
tura, deram origem ao zoneamento agricola e pecu&rio do Brasil. O 
referido estudo integra a série de documentos do Programa Estrat 
gico de Desenvolvimento - 1968fTO e se baseia na aptidao das áre-
as para as principais culturas, em função do c1iia e dos solos. 

As principais culturas .permanentes so o café cuja esi 
de mais importante no Brasil é o.Coffea arabíca. A espécie menos 
exigente e mais adaptada ao clima tropical quente é o Coffea calko 
phora, também denominada café robusta. Esta é mais cultivada na A 
frica e nio apresenta as qualidades quanto ao sabIr e aroma da es 
pécie arbiea. A zona mais apta compreende parte fios Estados de 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goi&s, Espirito Santo, Mato Grosso. 
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Nas diversas zonas de criação dc pais encontra-se 
pecuria altamente desenvolvída sob o aspctc qualitativo com r 
ças finas. Prevalece, contudo, a criço rn nieis baixos de 
dutividade, com a ocorrncia de graves zac'noses que provoam  il- 
tas taxas de mortalidade, reduç.ío na prodtçe 	carne o leit3. 

 estata 	£ dvO agrieoia 

A rioridadè conferida t agricu1tua no Prorania Est', 
tégico de Desenvolvimento - 1968/70 e, especialmente polo at tia:. 
Governo, no documento do metas e bases, & traz em unia séria 
de prograrias, projetos e incenttvos ocon&iieos e financeiros ao 
produtores visando a elevação dos níveis (te produção. e produtiv 
dade agrícolas. 

No tocanté aos nÍveis de crescíriente da oferta agr1co-
la espera-se uma elevação anual de 6 a 8r gem a 000r3?&icia d 
variações bruscas anuais. asse nivel de pv'oduço  satisfar ap41 
mente ao mercado interno e permit:tr6. maior exportaçao, procuan» 
do-se expandir, principalmente, a exportaco de produtos agrcc' 
las no tradicionais. No que se refore aoi; níveis de produtvidj 
de objetiva-se conciliar a necessidade de modrnizaço da. ari 
cultura, inclusive para permitir concor:nc1a internaciora] - 
com a numerosa fSrça de trabalho ainda oenpada na agriculturs. ± 
estratégia nesse caso, é pois, mecanizar nas azeas , e culturaí c 
de o uso da máquina constitui fator ímpor - ,-,ante para o aumontc• i 
produção e da produtividade. 

A modernizaço do sistema de ah:.stocÍmento, inclunc, 
a construç&o de certrais de abastecimento, ampllaqo e me3ho 
ria do sistema de armazenagem, a padroniçio e classificaço de 
produtos, o estimulo ao cooperativismo, a expnso de supermerc 
dos e auto-serviços nos centres urbanos :tntegra no prog'amzt 
de desenvolvimento agrícola. 

a) Os estímulos 
- 

A política do Governo Federal ia Áicu1tura, como 
mencionou inicialmente, se concentra no aoio aos produtos ar 
colas, através estliuulos econicosfinan eiro, a1m da cxncu 
ço de programas e projetos príol*itárícu. Os principais incnnt 
vos econ6niicos e financeiros dirigidos ao seto' agrícola flgm?erl 
a seguir. 

- Criaqo e regu.amentaç.o do :ndo le Desenvolvimento 
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Agrícola - FU!DAG com recursos destinados, principal 
mente, a promover exportaçea de produtos agrícolas 
e a desenvolver programas e projetos com o objetiro 
de elevar os níveis de produtividade agrícola; 

- Criaço e regulamentaço do MJ~TIL visando a eEti 

rnular o uso de fertilizantes por weio de cubs1di9 
financeiros (absorço dos custos financeiros na aqui 
siço de adubos). Ésse mecanismo passou, posterior-
mente, a ser desenvolvido através FUITDAG 

- Aprovação de esquemas eapec•iaic para fivanc1amen d 
equipamentos e máquinas agrlcolas no toc&nte a pra 
zos e taxâs de juros; 

- Ampliação substancial do volum€ de recursos para o 
crdito agricõla e expanso do sistema de crádito .2 
rientado, inclusive com recursos externos; 

Redução da taxa de juros nas operações ele crédito a-
gricola; 

- Iseriçio do impsto a&n'e Produtos Industrialzado - 
0?! para tratores, máquinas e imp1mentos agrícola;; 

- Eln!inaço do 1CM nos insumos agricolas ê em div-
sos produtos agropecuários; 

- Concessão de benefícios fiscais é.6 atividadec agrop 
cuáriar, permitindo-se deduçes no Imp8sto de Renda 
desde que se façam investimentos nas propriedades a-
gricolas, em valor correspondente (Oecroto-'Lei n99O2 
de 30 de setembro de 1969); 

- Incentivos fiacais.4 pesca e co reflorestamento 

b) .Q. 	gra 	Iet jriorrio, 

O documento de metas e bases 	 Governo, re- 
centemente divulgado, destacou, em tadas az áreas, programas e 
prOjetos prioritários. De um modo geral, pxocurando consolidar, 
inclusive, pela criação de novos instruinentos de execuçao,div€r-
soa projetos e linhas de ação constantes dc Prcgrama Estratégico 
de. Desenvolvimento 1968/70.  O documento de WItast bases embo-
ra sem refletir prpriamente, um Plano de Governo, de3de que, s iE  

gundo a sistemática estabelecida pelo' atos Coxxplementaret3 ris. 
43 e 76, o Poder Executivo deverá encaminhar o 1 Plano Naciora:1 
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de Desenvolvimento, ao Congresso Nacional, na data de 15 de se-
tembro de 1971, é um instrumento de trabalho de carater operado 
nal. 

O 1 Plano Nacional de Desenvo1viiento tora 	no 
peziodo 197gt74 e seM compiementado pelo 3rçaento Plurianual 
de Investimentos - 1971/73. 

Na bea de Agricultura e Abastecimento a se1eço das 
prioridades para investimentos oficiais, en um pais de to e1ev 
da extensão territorial e alta diferenciaqo de níveig.de desen 
volvimento, no constitui tarefa das mais simp'es. Por vazes, a 
opções resultam mais de observaçes empiri2as, aceitando-se o 
que se considera "ébvio", (nem sempre to evidenciado) do que de 
seleqo criterlosas  com base em estudos e pesquisas mais aprofu 
dados. 

Por outro lado, nas furies executiian próprias do Go-
vrno Federal na área de Agricultura é neessário reconhecer que 
ainda no dispe o Governo Federal de um mecan.smo eficiente. A 
orientao salutar de delegar-se ou descentralizar-se, a nível 
dos Estadoa ,  ou da iniciativa privada, inserída na 1egia1aço vi-
gente, tem sido cumprida com lentidao. 

A multiplicidade de 6rgos, tanto na administraço di» 
reta como na indireta, dificulta a tarefa de coorden&ço. A dis-» 
perBo, a natureza autárquica e a heterogeneidade das autarquias 
vinculadas ao 4inistério da Agricultura: INCRA (que reuniu 113BA 
e INDA), o IBDP, a SUD3P, o BNCC, a SUWAP, a CaBAL, a CIBRAZEE  
tornam dificil alcançar unia programaçao ctererr;e e permitir urna 
execuço conjugada. Áõ mesmo tempo, o !in1stér:io do Interior, a-
traéa dos organisinos de desenvolvimento :regi.nal: SUDENE, SUDE-
SUL, SUDAM, SUDECO, DNOCS, DNOS e SUVALE, detn diversas atividA 
des na área de agricultura, tornando o quadro mais complexo nas 
!unq6es de programar e executar. 

preciso levar em conta, ainda, qu a prorainaço no 
setor agrícola vincula-se, estreitamente, aos planos e projetos 
de outros setores, mesmo sem aspirar qualquer tipo de 

glóbai, mensurada em termos econométricos, levando em conta 
diversos parmetros eeon&nicos e sociais. 

Por outro lado, há que considerar determinadas opções 
de natureza política. Por exemplo, entre a euço de urna Tefor 
ma rára, caracterizada pela melhor distribuiço da terra em 
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reas mala densamente povoadas, próximas aos mercados, e um pro 
grama de colonlzaqo que objetive a ocupaçao de espaços vazio* 
há uma opção politica Entre investir maciçamente na mecanizaq 
agricola e em outras técnicas liberadoras de zno-de-obra, sem mai 
or preocupação com o desemprego diafarçado, ou agir com maior ca 
tela, tendo em vista & proporçao de f6rça de trabalho agro1a 
levando'se em conta que seria limitada a capacidade d ge.raç 
de novos empregos nas atividades secundárlas e terciárlas,há t.a 
bm uma opção que traduz diferentes correntes de pensamento 

o raro, tais dilemas so maia aparentes do que reai? 
desdè que a exteneo do território e a complexidade das economi 
as regionais justificam poilticas diferenciaclas e slniu1tneasD 

8 	 lis metas na ricultura 

Crescimento do ?roduto Agricola de 6 a 

Crescimento do rebanho bovino i taxa nilnlina de %; 

- Elevação da taxa de desfrute do rebanho bovino de 12 
para 16%;. 

- Aumento do. consurnó de:adubos nitrogenados de 145 mi. 
pa'a 540 mil, toneladas; adubos fosfatados: de 18 
mil para 360 mil, de adubos potéssicos de metas ref 
rides para 1973; 

- aior exportação de produtos agrícolas no tvadieio 
tis (milho, arroz, soja, madeiras, algodão), 

Manutenção e amp1iaço se posívc1, de produtoa tra 
diclonals cafó, cacau, carnes (no tocante carr 
há PerspectivaÉ favoráveis); 

xpaneo da ncanizao, procuranao-se elevar dE E'O 
mil para 120 mil o número de tratores agridas, em o-' 
peraçao; 

Aumento das areas irrigadas, com a execução de ncv 
projetos, notadamente no Nordsic e na 4rea do va1c 
do São Francisco. 1stimaiva de ítroa minlma iirlga 
da, em 1973: 600 mil nectar€s; 

- Execução de largo programa de colonização, com o a 
sentamento de ntimeroias faml3tas E,,o longo das rodo' 
vias previstas no Programa de L1iraqão Nacional; 

- Execução do programa de moderrulzço do sistema de 
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abastecimento com a construção de 13 Centrais de Á-
bastecimento nas principais concentrações demogr 
ficas do pais e de medidas correlatas na padroniza-
ço e ele asiticaçao de produtos agrícolas nos servj, 
ços de Informação de mercado, no estimulo ao coope-
rativismo e na armazenagem 

- Expanso substancial do crédito agrícola 	( metas 
quantificadas no programa) e aperfeiçoamento da po-
lítica de preços mínimos; 

- Desenvolvimento acelerado da pecuria com a execu-
ç&o de diversos projetos de estímulo à criação, de 
defesa sani4ria, de expanso da produço leitëira, 
de modernização da infra-estrutura da pesca, de ex-
pensio da suinocultura, avicultura e ovinocultura; 

- Me.ior difusão da eletrificação rural. 

Principais qramas , Droietos 
• 	Os prograaa e projetos na &rea de Agricultura foram 

orçados para o período 1970,4T3  com a previao doa seguintes in-
vestimentas: 

1 	)ntensificaco Ao uso 4 jnumnos modernos & assist&- 
eia técnica - CrVmilbão. 
la Intensificação do programa de mecanização 

agrícola 	 990 
Portalecinianto da indústria nacional, de. 
ferti3.izantás; 
N6vo prograna de pesquisas e experimenta-
ção 	 20 

. Plano Nacional de Sementes Melhoradas 	180 

Portalecimemto do Zistema de Extensão Ru-
ral 	 160 

II - PrqZrama Nçq1 de Peeur54 
Desenvolvimento da pecutria de corte na 
região Centro-Sul 	 3)5 

Desenvolvimento da pecuária de corte na 
região Leste (Minas Gerais, Bahia e Espí-
rito Santo) 

Projeto de combate à febre aftosa 	 199 
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9. Modernizaço da Industrializaào e omer' 
cializaço nas principais bacias leItei- 
ras 	 15 

10.. Construçao de terminais pesquí"s, 	 160 

III - Fortalécimento da infraestratuat2o1a 
- 

11 Plano Nacional de. iriao 	 506 

12 Projeto de eletrifica çào rural 	 280 

13. Sistema Integrado de Estradas Rrais 	150 

	

IV 	no da áxea Melhor aDroveitamento da terra 

intensiflcaço da refcrma agrária 	 kiQ 

Programa d .colÓnIzaço - ocupaç 	de 
novas áreas ( vales úmidos e cerrados) 

- 	 nvolviniento Florestal 

Programa de reflorestamento (incenti-
vos fiscais, Inclusive) 	 1500 

	

VI 	iza 	dc. 	ema de Abastecimento 

Construção de Centrais de. Abstecimento. 
17.1 Parto Alegre 
17,2.- NiteroI,/So Qonçalo 
17,3 Belo Horizonte 
17,4 - Salvador 
17 , 5. -  Recife 
17.6.- Be1m 
17,7'- Fortaleza 
17,8 - Grande Rio de Janeiro 
17,9 Grande So Paulo 

Cabe dar maior detaqué & execuqão de aigwas dos prog 
pias e projetos as inalados, O n6vo .pragraia de Desquísa agrícela 
dàverá concentrarse nas espécies vegetai3 de maior signirieaço 
econômica: trio, milho, arroz, feijo, soja, a1godo, cacau s  ca- 

	

f, e 	de-açúcar, amendoim e produtos hortie olasj nas esêc is 
animais maia importantes, nos aspectos teco16gicos.e pedolégicos 
(solos) Compreenderá, nda pesquisas LoeE;tai5, em :Co1abOa 
ço com o Programa de Dsenvoivimento das. Naçes Unidas, 

A pesquisa agricola é, eertamente a mais importante t 
ço• executiva do Ministério da Agricultura e é desenvolvida 	em 
Institutos de Pesquisas e Experimentação Itudos nas diversas 
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semente a tnelhoradas no total de 
 / 

sementes J2 	 a4 
Produtos • 	Estimativa em 19§ 	Previsoem 

Milho 	 óo 	 62 
oj& 	 670 	 81 

Trigto 	 6c , 	 88 

Previ-se o encaminhamento de um projeto especiaJ para 
o )3&n.o Interamericano de Desenvolvimento. 

O distema de extenso rural, através da ABcAR, tem pr 
porcionado assistricia técnica necessária aos projetos de aumen 
to da produço e produtividade agrícola, no campo da irrigação, 
da e1etrificaçü rural de pesquisa, do desenvolvimento da pecuj 
ria, da reforma agrária, da educação rural e outros. Pretende-
se ampliar e fortalecer o número de Escritórios da Ext€nsào Ru 
rai rue alcançavam 5  em 1961, 1 078 unidades, para 1 500 unidades 
em 1973. 

O programa de írrigacão vem sendo coordenado pelo Gruo 
0 Executivo de Irrigação para o Desenvolvimento Agrícola GEI-

DA, tendo selecionadõ como prioritários os seguintes projetos: 

a) 	Baixo Jaguaribe, no Ceará; Bebedouro, no vale do Sao 
Francisco; Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, Cama-
qu, no Rio Grande do Sul e um projeto especial para 
integral aproveitamento de açudes construídos na área 
de atuação do DNOCS. 

O projeto de eletrificacão rural se desenvolverá 	em 
sua primeira etapa em nove Estados: Rio Grande do Sul, Paraná, 
So Paulo, Minas Gerais, Goiás, Pernambuco, Alagoas, Paraíba e 
Ceará, beneficiando uni total de 27 mil consumidores, podendo du-
plicar-se o número de propriedades agrícolas a serem atendidas 
com as insta1açes previstas. Serão estendidas 20 000 km de li' 
nhas em 340 municípius. 

o programa de reforma 	ria vem sendo desenvolvido 
nas áréas operacionais selecionadas para a i etapa: Vale do Ja-
guaribe, Zona da Nata de Pernambuco, artcu1ando o programa do 
GERAN com o do INCRA, no Noroeste de Minas Gerais, em função de 
projeto de desenvolvimento regional que compreenderá parte da á-
rea prioritária de Brasilia. No tocante àçnizaç atribui-se 
grande ênfase aos projetos de ocupação nRa áreas situadas ao lo 
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XBGE - MiniatkLe da Agricultura.* EEPLtN - Órgos vinca 
lados: INCR& (reL'orma agrária); UNAB (política de abas-
tecimento); CFP (preços mínimos); CXBPAZM(arrnazenagem); 
OBAL (estoques reguladores); IBD' (política florestal); 
UDEPE (pesca); ABCÂB. (assistnciit t6cnica). 

Ao to4q: DNOC$ - (obras contra as ncas e (irrigaço 
SUDAM (ainaznia); SCJDECO (cntrooeste); SUDENE (nordes-
te); SUDSUL (sul); SUVÂLE (vale do So Francisco) - Mi- 

trio 	4stria e comércio: IAÂ (cade-açicar); 
IBC.(café). 

Crédito e Financiamento 
Banco Central do Brasil;. Banco do Brasil; Banco Nacona1 
de Desenvolvimento Eeon6mico; Banco Nacional de Crédito 
Cooperativista; Banco do Nordeste do Brasil; Banco de 

1 Credito da Amazonia. 
Fundos diversos: FUNAGRI, FU1DAG, Fundo Federal Agrope-

rio. 

1R/tinbr. 


