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A SECA DO NORDESTE
E A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

O SR. JOÃO CLEOPAS, MINISTRO DA AGRICULTURA (Movimento de atenção. Palmas) — Sr. Presidente, constituiu para mim honra que
muito me desvanece a oportunidade
de subir a esta tribuna, atendendo à
convocação com que me distinguiu a
Câmara dos Deputados. Representa
minha presença motivo de real satisfação para o companheiro,
apenas
temporariamente afastado do vosso
convívio, mas de pensamento sempre
voltado para o período em que aqui esteve, encontrando, na lembrança dessa convivência, fonte perene de renovação de energias e de estímulos para
o desempenho dos árduos encargos
que ora lhe estão confiados.
Ao ensejo de comparecer a esta Assembléia, tenho presente o labor comum do qual participei sob vossas luzes, Ba apreciação dos problemas nacionais, na feitura das leis e vigilância oor seu exato cumprimento.
Dessa posição nos quadros da vida
pública, em decorrência do mandato
que me conferiu o povo de meu Estado, não me deslembro, na sventuai
ausência, dos nossos trabalhos, agora
que estou chamado ao exercício de
espinhoso rjôstc no Poder Executivo.
E" precisamente a inspiração da obscura mas diligente atuação nesta
Casa, que inolda o esforço do Ministro
õa Agricultura. iSob esta inspiração,
procuro desempenhar-me dos meus
encargos com reconhecida modéstia,
mas obstinado propósito de servir ao
Brasil, certo de que só assim permanecerei digno de voltar à vossa companhia e de receber serenamente o
julgamento dos meus nobres colegas e
meus concidadãos.
Em nosso sistema constitucional a
convocação dos Ministros pelo Legislativo serve, antes de tudo, para lhes
aar medida da sua oosição no seio do
Executivo.
Constitui,
igualmente,
oportunidade para exposição objetiva
e franca dos problemas focalizados da
qual resulte a mútua compreensão das
responsabilidades dos dois poderes.

Acorri, pois, prazeirosamente ao
vosso chamamento, lamentando que
não tenha podido faze-lo com a urgência por mim desejada.
E aqui compareço para trazer-vos,
com o meu depoimento, algumas informações sobre este oroblema tão antigo como atual, debatido há tanto
tempo e tantas vezes renovado, como
é o das secas no Nordeste brasileiro.
Homem de trabalho, agricultor naquela região, conhecendo-a em quase
todas as suas fases, não me deterei
nesta oportunidade, em considerações
de ordem geral, nem me socorrerei
daquela vasta literatura das secas, que
se originou não apenas da imaginação dos homens de inteligência mas,
principalmente, da realidade da tragédia.
Desta alta tribuna que me oferecestes, limitar-me-ei a fixar alguns dos
aspectos fundamentais do problema e
ao mesino tempo e sobretudo indicar
a contribuição que o Ministério da
Agricultura poderá dar ao encaminhamento de sua solução.
Estou certo de que não apresentarei
informações originais para os que me
ouvem; apesar disto, confio em qu?
elas servirão mais uma vez. para um
exame ás con.iunto da calamidade, assim como diis circunstâncias que lhe
agravam os efeitos.
O que é a seca
Como é sabido, a seca em si mesma
é a incidência aguda da crise climática, através da ausência ou irregularidade de chuvas, provocando, então,
uma fase dramática de depressão econômica, de aniquilamento da produção, falta de trabalho, fome generalizada, sobressalto social, angústia e degradação das populações.
O espetáculo, por assim dizer histórico da reprodução dessas fases agudas, cada vez mais freqüentes, agride
a sensibilidade do brasileiro em gera^.
n. esmo daquele que, habitante doutras
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regiões, não tem conhecimento direto
ção a outros problemas fundamentais
às. devastação que sofrem a terra e a
do País, não tem sido equacionado
gente do Nordeste.
numa orientação de conjunto através
Nestas oportunidades, a Nação inde um planejamento integral, objetiteira se comove com os sacrifícios huvando, em última análise, a mobilizamanos ali verificados e da emoção
ção e o aproveitamento sistemático
surgem os movimentos espontâneos,
dos recursos naturais existentes, de
expressivos da solidariedade nacional,
sorte que quando sobrevém, como agovisando ao amparo de toda a coletivira, uma nova calamidade, o homem e
dade brasileira aos irmãos infelizes.
o meio mate uma vez se encontram
Mobiliza-se, assim, a opinião de
desaparelhados para resistir aos seus
Norte a Sul de País: movem-se com
efeitos.
rnaior celeridade os poderes públicos;
Direi mesmo que se encontram, nessão retomados com maior intensidade
te momento, muito mais desaparelhaos planos específicos de obras públidos, sobretudo porque a seca, como um
cas de combate aos efeitos da sê<:a:
flagelo temporário, embora agudo, imsão atualizados e atacados os planos
pressionante e devastador, tem prode emergência com igual 'ina;idade.
porcionado um desgaste menor do que
Movimentam-se, do mesmo modo, os
o aniquilamento econômico da região
órgãos assistenciais.
que, em verdade, se vem operando de
Passada a fase tormentosa para a
forma sucessiva permanente, senãx>
região, emocional para todo o País, dimesmo progressiva.
minui o ritmo de atividade de trabaQuero expor à Nação o panorama
lho, ao invés de considerar-se esse trareal que ali se desenrola e não poderia
balho dentro de um sistema coordenado
fazê-lo melhor do que nesta Casa do
ou de um plano 'lê coninrto envolveiiPoder Legislativo. Ao atender à condo por igual todos os seus aspectos, vivocação que me foi feita, não preciso
sando preparar •* 1região e o homem a
armar-me de qualquer espécie de covencer as condicôP - adversas.
ragem, senão daquela ditada pela próParece que não nos tínhamos aperpria consciência de homem público, a
cebido, até há pouco, que o mal não
fim de que se forme uma compreensão
é somente climático e que as causas
exata e nacional do assunto, comprenão se resumem à escasse? de chuva,
ensão essa, meus senhores, que deve
ou à sua má distribuição mas resulpreponderar, de agora por diante, de
tam, antes de tudo, da ausência de
sorte que a seca atual seja a última
eouíllhrio. da desigualdade, do desnique nos encontre tão desavisados e
velamento eni,re << economia da região
desprevenidos.
nordestina e a de outras regiões do
Não poderia fugir ao dever dessa
Pais.
declaração ouando me proponho inAs secas, assim, constituem, sobreformar, certamente de maneira um
tudo, uma manifestação ostensiva de
pouco diversa, senão mesmo imprevisum fenômeno de pauperismo e penúta para um Ministro de Estado, das
ria a que as populações são levadas
condições que ali se agravam mais por
em conseqüência da imprevisão e da
fatores adversos múltiplos do que .prodesorganização econômica em que priamente pela seca. Não há demonsvivem
tração mais eloqüente desse progresAs secas, no seu imenso polígono, são
sivo aniquilamento do que o conhecio arremate do descalabro econômico,
mento do êxodo que dali se vem prodo emn-ibrerimento gradua) e orogrescessando, não apenas da população
sivo. ilo abandono desavisado, sob
como. sobretudo, da produção tradimuitos aspectos, de uma das regiões
cional da região que lá se implantou
do Pais de economia fraca.
desde o Brasil Colonial e que ali tem
Pode-se, por isto mesmo, afirmar
resistido a todas as adversidades.
que o desgaste que o flagelo climático
periòdieament? acarreta seria grandemente atenuado, não teria mesmo Deslocamento da produção alsodoeira
repercussão tão intensa, exteriorizada
sob forma tão trágica, se se tivessem
E' o caso, como exemplo típico, do
promovido, ao lado das obras específialgodão e da cana de açúcar. Apesar
cas ali executadas, iniciativas coordede constituírem ainda hoje os dois susnadas, nó sentido do fortalecimento tentáculos, as duas colunas 'básicas da
econômico da região.
riqueza agrícola do Nordeste, são
O problema, entretanto, à semelhanatualmente produzidos em maiores
ça do que se tem verificado em relaquantidades nas regiões do sul do País.
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Esse deslocamento ruinoso não se
deve apenas ao melhor aparelhamento de crédito e mais aperfeiçoada experimentação agrícola ou, ainda, à
mais moderna técnica de trabalho;
aléin desses, atuaram outros fatores,
de maneira preponderante, no aumento da produção algodoeira no sul, particularmente em São Paulo.
Basta que comparemos os dados estatísticos, para verificarmos como se
deslocou a produção de algodão do
Nordeste para o Sul. Em 1930, o Nordeste produziu 73.307 toneladas de algodão, num total de 95.486 toneladas
produzidas em todo o País. Decorridos
cinco anos, em 1934, a produção nordestina se elevava a 156 837 toneladas,
acompanhando a afcensão da tonelagem produzida em todo o País.
Aquele aumento, todavia, nada representava, porque, na realidade, se
iniciava a violenta queda de volume
na produção algodoeira do Nordeste,
em comoaração com o sul. Em 1930,
o algodão produzido nos Estados nordestinos representava 76,7% do total
do País, ao passo que em 1934 essa relação se reduziu a 55,1%.
A queda qua-st vertical da produção
nordestina continuou, expressando-se
em números rue refletem a pequenez
de sua participação na produção total
do País. De fato. em 1938 o aleodão
nordestino eqüivalia apenas a 30,5%
do produzido no Brasil.
Com o período de guerra (1939-45),
verificaram-se pequenas melhoras na
produção do algodão nordestino, de
modo que em 1946 ela representava ..
31.4% do total. Mas, passado esse período, de novo recomeçou a queda. E,
em 1951. o algodão do Nordeste correspondia tão somente a 23,7% da produção de todo o País.
Isto, quanto ao volume produzido.
A situação, porém, não difere se considerarmos o valor da produção. O algodão do Nordeste contribuía, em 1930,
com 75,9% do valor da produção nacional, caindo em 1934 a 51,4%. A
queda prossegue, e às vésperas da
guerra, em 1938. o valor do algodão
nordestino representava 26,5%. E' certo que, a partir do fim do período de
guerra, verifica-se uma melhoria no
valor do produto nordestino, equivalente a 27,7%. em 1946, e a 28.5% em
1951 em relação ao valor total da produção algodoeira do País. Trata-se,
contudo, de peouenos aumentos,
oriundos da própria valorização do
produto.

Através dos elementos estatísticos
expostos, se comprova o deslocamento
da produção, que saiu de su.i área tradicional, o Nordeste, para uma nova
área produtora, no sul do País.
Esse surto da cultura algodoeira, no
sul do País, correspondeu ao deslocamento do grande número de lavradores dessa valiosa cultura no Nordeste
para formar os algodoais paulistas.
Transferiu-se, para o sul, todo um sistema de trabalho marcado por uma
trágica condição humana. O algodão
e o seu produtor nistórico rumaram
para zonas privilegiauas do sul e centro do País.
Poi, antes de tudo, o braço do caboclo nordestino migrado para o sul o
principal fator do extraordinário surto
de desenvolvimento 1a cultura da preciosa malvácea, nas terras paulistas e
até no norte paranaense.
Não há exagero nesta afirmativa.
Tenho em mãos estudo recente, feito
pela Secretaria da Agricultura de São
Paulo, em que se verifica que cerca de
60% da lavoura do algodão ainda são
produzidos à base do esforço muscular
humano. Em municípios como Campinas e Piratininga. 60,1% e 81,3% do
algodão são produzidos utilizando o
agricultor somente instrumento? braçais. O êxodo humano, que a rodovia
Rio-Bahia veio tão ao vivo deixar exposto aos olhos do País, não será certamente tão danoso, graças à extraordinária capacidade procriadora do
nordestino, quanto o êxodo dessas
produções básicas.
Defesa do açúcar nordestino
Em relação à cana de açúcar, que
ainda constitui, sem dúvida, o maior
ponto de apoio econômico do Nordeste, o deslocamento da produção das
regiões tradicionais para o sul representa em toda sua extensão um vivo
atestado de imprevidência.
Para conjurar as crises cíclicas verificadas na produção, foi criada uma
entidade autárquica, o Instituto do
Açúcar e do Álcool, ao qual coube a
execuçno dt uma política de defesa da
produção açucareira em geral, visando, porém, e acima de tudo, à sobreviv* icia da produção e da economia
do Nordeste.
Coube a um homem do sul, com extraordinária visão dos problemas nacionais, o saudoso Leonardo Truda,
executar a política traçada pelo Senhor Presidente Getúlio Vargas no
sentid- de defender a economia nor-
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destina. Os altos propósitos, então
evidenciados, podem sintetizar-se nas
seguintes palavras do sr. Leonardo
Truda, ao colocar a ouestão da defesa
d< açúcar nordestino como base de
preservação das relações econômicas
etitrr aquela região e c sul do Pais:
manutenção desses escoadores
pressupõe uma condição indispensável: a conservação do poder de comprt das populações dos mencionados
Estados e esta indissolüvelmente se
liga, neles, à boa ou má fortuna da indústria açucareira. Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Fio de Janeiro, comprarão e consumirão mais ou menos, conforme vendam maior ou menor quantidade de açúcar a melhor ou a mais
baixo preço". E mais adiante acentuava: "O problema da produção açucareira (e o que se diz desta pode referir-se a todos os grandes ramos
de atividade produtora do País"1 só pode ser
razoavelmente encarado e solucionado
do ponto d" vi-^a dos superiores interesses nacionais".
E' evidente, pelas declarações et o
primeiro presidente -?o Instituto 1n
Açúcar e do Álcool, pelos pronunciamentos então surgidos» pela orientação e os objetivos traçados, aue visada
a nolítica açucareira ir.iplantada em
1933 a assegurar o prosseguimento da
produção nas regiões tradicionais,
criando-se condições pnra a estabilidade de uma economia básica. Ao fim
d 20 anos de existência do órgão de
defesa e de assistência à produção,
verifica-se que os resultados não correspondem ao espírito da política então implantada. Podemos encontrar
os seguintes resultados positivos, que
evidenciam o desequilíbrio do Nordeste:
a) a produção deslocou-se para o
sul;
b) diminuiu o número de lavradores
no Nordeste;
c) decresceu o número de usinas
naquela região tradicional;
d) o preço oficialmente fixado sempre foi menor para o Nordeste, embora a defesa aeva ter finalidade nacional.
Essa expansão continuada é bem expressiva se considerarmos oue a percentageiri de aumento da limitação, no
período nue vai de 1933 — início da
política de defesa do açúcar — até
1950, cresceu de 369% em São Paulo
e de 217% nos Estados açucareiros
do Nordeste. Falhou assim o objetivo principal da criação do Instituto

do Açúcar e do Álcool, proclamado
pelo Senhor Presidente da República
e iniciado pelo Sr. Leonardo Truda.
Se examinarmos o problema das
unidades produtoras, observaremos
que, enquanto cresceu o número de
usinas nos Estados sulistas, esse número diminuiu nos Estados do Nordeste. Em 1933. a região nordestina contava 215 usinas contra 95 do sul em
1950, aquele número descia para 182,
ao passo que o '•eíerente ao sul isfitsndia a 157 Em números relativos, temos, no Nordeste, uma queda de 15%
e no Sul um aumento de 65%.
A esse aumento em número de usinas no Sul correspondeu o aumento
da capacidade de produção e da área
cultivada, agravando ainda assim, o
desequilíbrio existente. A área cultivada de cana de açúcar em São Paulo é, hoje, praticamente, igual à de
Pernambuco, aquela com 137.809 hectares, esta com 136.714 hectares. E
a área cultivada de cana de açúcar
em Minas Gerais é quase igual ela só
à da Paraíba, Alagoas, Sergipe, e
Bahia juntos. E. como resultado de
todos esses aspectos examinados, constataremos que, em 1950 a produção
açucareira dos Estados sulinos era de
11.950.311 sacos de 60 quilos, contra
11.135.495 sacos dos Estados do Nordeste .
Tudo isto demonstra que o IAA fundado para possibilitar ou orientar o
saneamento da produção criou à sombra do seu mecanismo de defesa oficial um processo de auto-financiamento da nroducão no sul corr. sacrifício das regiões tradicionalmente produtoras .
E o próprio derivativo salutar e indispensávf] cara a produção de álcool
com o que se atenderia integralmente
ao lavradoi canavieiro em qualquer
região foi por completo esquecido.
Felizmente, a nova orientação do
Instituto do Açúcar e do Álcool, a
partir de 1952, com o estabelecimento da uniformidade de preços, virá
corrigir a injustiça existente e atuar
em favor da sobrevivência econômica
do Nordeste ou, direi melhor, em favor da unidade econômica do País.Foi neste sentido que, sob a orientação do Senhor
Presidente Getúlio
Vargas, o Instituto do Açúcar e do
Álcool baixou a Resolução número
619-51, no propósito de corrigir os
desníveis entre a oroducão do sul e
do norte, originados por fatores diversos, sobretudo os geográficos.
Não compromete esta nova orientação de política açucareira o surto
da produção bandeirante, mas per-
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ir.ite, isto sim, garantir a sobrevivência da indústria açucareira nordestina, cujas dificuldades eram sobremodo conhecidas. Principalmente porque
o fator de localização das usinas do
Norte e do Sul contribuía para um sobrelucro em favor dos produtores sulinos.
De fato- as condições de consumo
à porta e o frete como benefício da
produção do açúcar sulino, de par com
outros fatores, tornavam-se desfavoráveis à produção do Nordeste. Vinha
daí o deslocamento do eixo econômico
do açúcar do Norte para o Sul. O desequilíbrio afetava o Nordeste, tornando instável sua posição econômica e
social.
Notadamente
após o período de
guerra, entrara a indústria do açúcar
do Nordeste numa fase de sérias restrições, quer pelo desequilíbrio econômico então surgido, quer
ainda
pelo agravamento do custo de sua
produção. Tais circunstâncias, desequilibrando a vida do Nordeste representavam igualmente uma ameaça à estrutura econômica do País, pois
a crise de depressão no Nordeste afetaria, sem dúvida, todo o País, pelos
reflexos a se sentirem em todas as
regiões.
Dai o pensamento do Senhor Presidente da República, no sentido de defender o equilíbrio da vida econômica
nacional, restaurando a orientação
inicial da política açucareira que era
a de defesa da produção nordestina
em prol da própria estabilidade da
economia brasileira. De par com a
necessidade de reequipamento técnico das
fábricas
de
açúcar,
recomendou Sua Excelência a criação
de um sistema de preços capaz de assegurar uma verdadeira justiça econômica para todas as regiões. A instituição do preço único representa a
adoção desta nova política açucareira.
O equilíbrio de preços assegurará
mercados para a produção nordestina, facilitando-lhes o escoamento. E,
em conseqüência, possibilitará a melhoria nas relações comerciais entre as
regiões brasileiras, reavivando o equilíbrio indispensável à própria manutenção de nossa unidade social e econômica.
De fato, o exame das estatísticas
do comércio de cabotagem entre São
Paulo 9 os quatro principais Estados
produtores de açúcar no Nordeste
mostra a interdependência em que se
encontram, de um lado e de outro
lado o equilíbrio comercial que resulta dessas relações Paraíba. Pernambuco. Alagoas e Sergipe exportaram,

em 1946, para São Paulo, urr. total de
135.928 toneladas, volume esse que.
em 1949, cresceu para 204 229 toneladas. Estes números indicam a existência de saldos por isso que os mesmos Estados importaram de São Paulo
54.947 toneladas em 1946, e 80.136
toneladas em 1949. Encontramos, dêste modo, maior volume das exportações sobre as importações no comércio
daqueles Estados com são Paulo.
No que toca ao valor invertem-se,
porém, os termo? do problema e o
fato vem comprovar
justamente a
tese aqui defendida, quanto ao próprio interesse de São Paulo na preservação da economia nordestina do
açúcar, que assegura os lucros para
os altos valores de compras ali feitas.
Em 1946 as mercadorias exportadas
pelos Estados açucareiros alcançaram
o valor de 650.020 mil cruzeiros, elevando-se a l.lli 020 mil cruzeiros em
1949.
Muito mais alto, entretanto, situouse o valor das importações por cabotagem; em 1946, adquiriram-se, em
São Paulo, mercadorias no valor de
810.957 mil cruzeiros, ao passo que,
em 1949, as aquisições valeram ....
1.415.951 mil cruzeiros. Destarte, São
Paulo teve um saldo de 160.937 mil
cruzeiros em 1946, e de 304.931 mil
cruzeiros em 1949.
Será interessante o registro de mais
uma observação já agora quanto ao
valor da tonelada, tia
exportação
esse valor se apresentou oscilante:
de 4,782 cruzeiros em 1946 elevou-se
a 6.020 cruzeiros em 1947, para cair
a 5.592 cruzeiros em 1948 e mais ainda a 5.440 cruzeiros em 1949. Já na
importação o vaior da tonela°em se
situou numa expressiva tendência de
crescimento, embora em 1949 tenha
apresentado ligeiro declínio. Foi de
14 759 cruzeiros em 1946, elevando-se
a 16.097 em 1947; cresceu em 1948 a
17.861 e caiu no ano seguinte a 17.669
cruzeiros.
No conjunto da cabotagem verifica-se assim que o valor da tonelada importada de São Paulo pelos
cmatro Estados açucareiros é mais do
dobro do valor da tonelada e portada
para aquele 'Catado, isto
resulta,
principalmente, dof gêneros de
r-adorias aue entram nessa corrente
Se discriminarmos mais particularmente as mercadorias que os Estados
do Nordeste exportaram para
São
Paulo, verifica remos
predominar a
presença do açúcar, aliás numa escala
decrescente que representa justamente a fase de crescimento da produ-
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cão paulista, com o aumento de sua
cota. Na verdade, em 1946, o açúcar
contribuía com 80,7% no volume total
<aa. e
utçóes dos ,uaii'o z-Ma-.vacilados para São Paulo. A partir de
então começou a cair; passou a 69,5%
em 1947, a 68,6% em 1948 e a 771%
em 1949. Em relação ao valor global
das exportações, a participação do
açúcar oscilou entre 37,8% e 28,3%,
dentro dos quatro anos citados.
Estamos, assim, diante de uma evidência, que os números atestam, da
realidade de um fato comprometedor
do equilíbrio econômico nacional. É
que a queda da participação do açúcar
no comércio dos quatro Estados principais produtores provocava nestes
uma situação despressiva, por isso que
representa aquele produto a base tradicional de vida na região do Nordeste. O próprio São Paulo seria afetado,
pois escasseariam mercados para seus
produtos, sobretudo suas manufaturas,
cuja importação, pelos Estados açucareiros, varia entre 65 e 70% das
aquisições totais. Urgia, portanto, revitalizar a economia açucareira do
Nordeste, em defesa já não apenas da
própria região, senão e principalmente
da estabilidade mesma da economia
nacional.
Coube, assim, ao Presidente -'.retúlio Vargas, a quem já devia o Nordeste a obra de defesa da economia açu
careira em 1933, a tarefa de fazer voltar à primitiva orientação — ac^r-fi-i
da, sadia, verdadeiramente nacional — o órgão de supervisão, em ->roveito não apenas do Nordeste mas
também do País. Porque nunca é demais repeti-lo, a diversidade de condições sociais e econômicas nas diferentes áreas do Brasil se squu.ma,
numa justa distribuição de atividades
e de recursos, mercê da qual imã e
outra se interdependem e estreitam,
cada vez rr.<ais, suas relações.
Sendo a principal atividade econômica do Nordeste, a lavoura da cana
e indústria açucareira representam a
única fonte organizada -te trabalho
agrícola na região As própru^ copulações sertanejas, acossadas pelo tlage!o climático, vão buscar trabalho na
área do açúcar, revelando aquele quadro tão conhecido dos trana.lwicres
errantes, muitos deles np<v••••':,..<: proprietários qw encontram nn avoura
da cana e na moagem das usinas a
sua única maneira de ocupação. De
modo que o próprio desequilíbrio da
vida na região agrária ia ana de
açúcar vai refletir na aaraoa-.ào cios
efeitos das secas.

Movimento migratório dos nordestinos

Um estudo do êxodo dos nordestinos mostra que ele tem sido menor
precisamente onde maior é a absorção de mão de obra pela lavoura da
cana. Realmente, o exame das estatísticas demonstra que os maiores
contingentes migratórios vêm da
Bahia e de Pernambuco, não de suas
áreas açucareiras, que são o Recôncavo e a faixa litorânea, mas do seu
interior agreste, onde escasseia o trabalho agrário.
Os levantamentos estatísticos procedidos pelo Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem em 1952 registraram a passagem, pelo Posto de
Areai, de cerca de 130 mil pessoas
emigradas dos Estados nordestinos.
Grande porcentagem nessa emigração
cabe à Bahia com 33%, vindo a seguir Pernambuco, com 27%, Paraíba
se apresenta com 13%, Sergipe com
10%, o Ceará com 9%, Alagoas com
6%; os demais Estados têm pequena
contribuição. Aquele total de emigrados utilizou cerca de 3.000 veículos, sobretudo caminhões e ônibus.
No destino dessa corrente migratória predomina a preferência por
São Paulo, com mais de 80% do total,
segundo-se, embora com grande diferença, o Distrito Federal (9%) e
o Paraná ( 3 % ) . E' certo que muitos dos emigrados que se destinam a
São Paulo daí se transportam para
a zona pioneira paranaense, participando daquele trabalho de desbravamento que vem enriquecendo o quadro
da economia do Paraná. Dos que
vêm para o Distrito Federal não são
poucos os que aqui ficam para engrossar a população das favelas, tornando-se elementos marginais na vida carioca, pesando no crescimento
das necessidades de consumo, ao passo que diminui, nas respectivas zonas
agrárias, a população produtora.
Convém ainda ressaltar que esse
desfalque na população do Nordeste
não é compensado pela volta do emi.
grado; ao contrário grande percentagem fica no sul. não mais retornando à sua terra. Em 1952, de modo
geral permaneceram 73% dos emi.
grados no sul. Em particular, quanto
à respectiva viagem, ticaram no sul
mais de 80% dos alagoanos, sergipanos e cearenses saídos de suas terras, mais de 90% dos baianos, .pouco
mais de 70% dos pernambucanos, •
pouco menos de 50% dos paraibanos
e norfce-riograndenses.
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Este deslocamento humano repre.
senta, e ninguém o nega, sensível
preiuizo para o trabalho agrário na
região do Nordeste. Reflete-se na
vida econômica regional, desequilibrando-se pela migração de sua mão
de obra, por isso que são elementos
capazes, aptos, sadios, trabalhadores, os que geralmente emigram; ficam os doentes, os velhos, os incapazes. Redobra, pois, o peso a secair
nas condições econômicas da região
e é evidente o desajustamento existente não só interno senão também
nas relações daqueles com as outras
regiões do País.
Desequilíbrio econômico entre regiões
brasileiras

Bem sei que seria supérfluo falar
a homens de várias regiões, como os
que aqui se reúnem, conhecedores dos
problemas diversos que afetam a vi.
da brasileira, sobre o que represen.
tam para o equilíbrio nacional, as
relações harmônicas de trocas comerciais entre os diversos Estados.
Basta atentar por exemplo, para o
fato de tanto a economia de São
Paulo como a dos Estados meridionais terem interesse primordial na
sorte econômica do Nordeste.
Com cerca de 33% da população
brasileira, ou perto de 18 milhões localizados do Piauí à Bahia, em condições de sub-desenvolvimento econômico, no conceito brasileiro, e por
isso mesmo de maior precariedade, a
região nordestina proporciona à eco.
nomia de São Paulo quase dois bilhões de cruzeiros de saldo anual no

intercâmbio por cabotagem e vias Internas. Somente Pernambuco no ano
último, proporcionou um saldo favorável a São Paulo de 800 milhões de
cruzeiros entre o que importou e as
exportações que conseguiu realizar.
E' vivo este intercâmbio de mer.
cadorias, pois verificamos que grande número de manufaturas que
o Nordeste consome vem buscar
no sul em São Paulo particularmente, ao passo que exporta para os Estados meridionais produtos de sua
atividade asrrária. Em 1950, os Esta.
dos nordestinos exportaram mercado.
rias no valor global de 5,847 milhões
de cruzeiros ao passo que importaram produtos que totalizaram um
valor de 6 720 milhões de cruzeiros.
Como estes números mostram as
aquisições feitas pelo Nordeste em
outros Estados proporcionaram saldos positivos aos Estados exportado,
rés.
Esta diferença reflete sobretudo, a
qualidade de produção do Nordeste,
ou seja uma produção de condições
ainda precárias e de sienifirativa inferioridade em face do que produzem
os Estados meridionais, que têm sua
nroducno baseada em artieo? manufaturados e, conseqüentemente de
maior valor comercial. Há como se
verifica um desnível, uma inferioridade, que não se restringe, aliás ao
intercâmbio comercial.
Se examinarmos os valores da pró.
dução agrícola também ai encontra,
remos elemento eloqüente dessa desigualdade. Evidenciam-no os nume.
ros que. a seguir passo a comentar.
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Trouxe-vos o quadro acima para
que aprecieis na rude franqueza dos
números, a situação real da produção
agrícola do Nordeste, romanqo como base vinte produtos cultivados,
tinha a região, no período de 193135, uma área cultivada média de
l 4-fifi 322 hectares que cresceu para
3.083.888 ha. no qüinqüênio 1947-51.
Cresceu igualmente, o valor da pró.
dução: de 857.549 mil cruzeiros em
meaia. no primeiro período, passou a
S 336 739 mil cruzeiros no segundo.
O valor médio por ha. também aumentou Ge ^85 a l 731 cruzeiros.
Representam esses números absolutos
expressão de prosperidade? Expri.
mem acaso desenvolvimento da economia regional?
Lamentavelmente, meus senhores,
as respostas são negativas. De fato,
não há, nesses aumentos expressão
de prosperidade, nem traduzem eles
desenvolvimento econômico da região.
O que indicam, se passarmos a uma
análise comparativa, é justamente,
um desgate, uma queda, um desequilíbrio na economia nordestina. Examinemos o crescimento relativo. Enquanto em todo o País a área culti.
va.da entre um período e outro crês.
céu de 39%, a do Nordeste em particular apresentou um aumento de
110%. Cultivou.se mais, portanto;
trabalhou-se mais a terra; desenvoiveu-se a produção de maneira mais
ampla. Todavia os resultados não forhm compensadores.
No valor da produção o cresclmen.
to em todo o Pais foi de 587%, encmanto o do Nordeste foi de 511%.
E' claro que, apesar de produzir mais,
o nordestino viu menos valorizado ou
seus produtos. E não é só isso; mais
significativo ê o valor médio da produção. O do Brasil, em geral. crês.
céu em 395%; o Nordeste, em especial, de apenas 196%. poderá haver índice mais positivo de decadência econômica, de desorganização?
Observemos ainda, o seguinte: no
período de 1931-35 a área cultivada
no Nordeste eqüivalia a 12% da de
todo o País; no qüinqüênio de 194751 elevou.se sua relação a 19%. Já no
valor da produção, que era. no primeiro período, de 15%, caiu, no segundo a 13%. Mais significativos,
entretanto, são os índices relativos ao
valor médio por hectare. No primeiro
período, o valor médio da produção
nordestina era 17% mais do que o
obtido pelo valor médio da produção
de todo o País, mas, rio qüinqüênio
1947-51, representava 70% deste. Que-

da bem indicadora das condições precárias em que se processa a agricultura no Nordeste, de vez que diminui
para o agricultor a remuneração obti.
da por área cultivada com o que.
evidentemente, cai sua renda e se
avilta o seu padrão de vida.
Tal situação é que se torna necessário corrigir, enfrentando-se em que
pesem as dificuldades surgidas, o pró.
b'.ema na sua dura crueza. A política
que se intente deve ser a de preservação das zonas tradicionais cumprindo restítuir, de algum modo. às
regiões de economia fraca, a força
que perderam. Cumpre estimular nelas a recuperação, criando novas riquezas e novas fontes de produção e
de trabalho, f ementando-se igualmente aquelas que, incipientes, surgem das atividades do homem rural.
Evasão das riquezas
Cumpre registrar, ainda, que na exportação de sua produção para o exterior sofre o Nordeste um desgaste
impressionante pelo fenômeno da disparidade monetária do cruzeiro, se
compararmos seus valores externo e
Interno. Comecemos por observar que
a produção nordestina se encaminha
para a exportação, isto é, incentivase aquela que se destina ao comércio
exterior, como, por exemplo, o algodão, o agave, o babaçu, a mamona, o
caroá, os minérios.
Em 1951 o Nordeste exportou ...
15.087 toneladas de algodão em rã.
ma, no valor de 391.825 mil cruzei,
ros. O agave participou do comércio
externo com 51.483 toneladas, no valor de 391.272 mil cruzeiros. Do ba.
baçu foi exportado um volume de ..
12.538 toneladas no valor de 65.670
mil cruzeiros. Outro produto de posição importante é a mamona com
15.473 toneladas, correspondentes a
60.878 mil cruzeiros. O açúcar, o café, a xilita o caroá e a mica participam, ainda, da exportação nordestina para o exterior.
Com os resultados obtidos nesta exportação, cujo valor nem sempre se
apresenta estável, oscilando de açor.
do com os preços internacionais, nada de fato podemos conseguir. E' que
as divisas se encaminham para ou.
trás regiões do Pais. onde vão adquirir os gêneros de que a população regional precisa. Ademais incorporamse essas divisas ao total das obtidas
pelo País para que as grandes metrópoles adquiram artigos de luxo, dês.
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necessários ao incremento de nossas
atividades econômicas.
Como conseqüência da centraliza.
cão econômica verificada as divisas
obtidas com a exportação regional são
utilizadas ou distribuídas na Capital
do pais verificando-se, assim, mais
u'a manifestação positiva da evasão
de riquezas daquela região a qual se
vem somar à evasão direta de capi.
tais processada através das arrecadações dos Institutos e Caixas da
própria arrecadação federal, dos lucros das agências bancárias ou companhias de seguros
Os lucros dos Bancos, como das
companhias de seguros são centralizados nas respectivas matrizes, sendo
de notar que a maioria dos estabe.
lecimentos bancários tem sede fora
da região. Das 413 matrizes desses
estabelecimentos, em todo o País, somente 66 tinham, em 1950, sede nos
Estados do Nordeste; representam
16% daquele total. Enquanto isto.
porém os Estados meridionais contam com 356 matrizes o que traduz
a significativa relação de 79% sobre
o total. Além disso, a concentração
dos respectivos capitais reflete a de.
sigualdade existente. Nos Estados
nordestinos, o capital dos estabelecimentos bancários em 1950, era de
429.378 mil cruzeiros, ao passo que,
na região meridional alcançava a expressiva cifra de 4.611.780 mil cruzeiros. Em íelação às companhias de
seguros, o exemplo é ainda mais chocante, porquanto de 200 companhias
seguradoras que operam no país ape.
nas 5 têm sede no Nordeste.
Há, desse modo, um processo de
descapitalização contínua, uma espécie de sangria permanente, que é preciso, por todos os títulos, procurar es.
tancar. O problema das secas deve
ser considerado, assim, substancialmente um problema de integração
econômica da região na economia geral do País pela criação de condições
para a fixação das populações, evitando-se os deslocamentos das massas
humanas e das produções tradicionais e prompvendo.se o aproveitamento intensivo dos recursos naturais
estáveis ao lado da multiplicação de
centros de resistência do mais alto
interesse regional, a começar, por
exemplo, pelos açudes e poços.
Não há dúvida que o processo de
ação governamental contra as secas
tem dado uma acentuada, senão preponderante, ou mesmo, quase exclusiva, preferência à parte de engenharia ou de obras.

Foram construídos os sistemas de
comunicações, sem dúvida, magníficas estradas; foram atacadas as
obras de grandes barragens; foram
fixados os principais sistemas de açudagem nó Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, construídos alguns reservatórios de grande capacidade e bem
assim algumas centenas de quilôme.
tros de canais de irrigação.
E' sabido, porém, que a parte propriamente de utilização econômica,
de preparo para produção agrícola,
não acompanhou as inversões depen.
dentes da engenharia. Desta maneira, embora haja água acumulada que
poderá permitir a irrigação de
200.000 hectares, a área irrigável nos
últimos anos. não tem excedido de
2.000 hectares, ou seja, 1% do total.
Uma das razões dessa baixa utilização reside, sem dúvida no fato de
que não se promoveu, sequer, o domínio pelo Estado das terras nas bacias de irrigação, as quais são hoje,
em sua quase totalidade, de propriedade privada. E nem também se to.
mou conhecimento dos aspectos só.
ciais e educativos do problema nor.
destino, igualmente importantes.
A colonização do Polígono das Secas
O problema não é de simples solução, haja visto que nessa própria
Casa do Legislativo, não obstante a
existência da Comissão Especial para
o estudo dos problemas do Polígono
das Secas, e do alto patriotismo e discernimento dos seus ilustres componentes, não tiveram prosseguimento
alguns projetos apresentados a respeito da colonização de terras naque<
Ia área. Refiro-me, aliás, com o mais
alto apreço a esses projetos, que ré.
presentam a elevada visão de ilustres
parlamentares que procuram encami.
nhar a solução dos graves problemas
da área mediterrânea do Nordeste.
São projetos de autoria de ilustres
membros desta Casa, os nobres Deputados Plínio Lemos Maurício Joppert
e Samuel Duarte, não se podendo esquecer, igualmente, o projeto apresentado no Senado pelo eminente Senador Olavo de Oliveira.
E'-hie grato referir que, na Comissão Nacional de Política Agrária o
assunto mereceu apreciação preferen.
ciai, tendo sido elaborado anteprojeto
de Lei que tive a honra de encami.
nhar ao Excelentíssimo Senhor Pré.
sidente da República, através da Ex-
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posição de Motivos n.° 3.029, de 25 de
novembro de 1952. O trabalho da Comissão valeu-se dos projetos apresentados ao Congresso Nacional, neles
recolhendo as sugestões mais convenientes.
O anteprojeto que foi enviado pelo
Chefe do Governo à apreciação do
Conselho Nacional de Economia en.
carou particularmente dois pontos
essenciais: o respeito, quanto possi.
vel, à organização social agrícola vi.
gente na região, o acesso à terra própria em prazo relativamente curto,
do lavrador arrendatário que se revelar bem integrado na comunidade de
irrigantes. Partindo desses dois pontos assentou os seguintes objetivos
principais:
1. Redução do número de classes
de terreno irrigável para facilidade
de aplicação prática;
2. Segurança de continuidade de
posse aos proprietários de terras já
efetivamente irrigadas com águas de
sistema público e aos demais proprietários nos perímetros irrigáveis, com
o que se visa a solucionar situação de
fato digna de consideração;
3. Exclusão, para efeito da determinação do valor de transmissão dos
íotes agrícolas, do custo das obras e
a^iidagem e canais principais de irrigação e drenagem, e inclusão, para
esse feito, de parcelas relativas a edificações e melhoramento do terreno e
drenagem subterrânea realizados em
cada lote;
4. Criação do conceito de unidade
de irrigação — conjunto dos iotes
agrícolas servidos pelo mesmo canal
secundário de irrigação, o que facilita o loteamento e a colonização
progressiva nos grandes sistemas de
inigacão, e permite excluir eventualmente da desapropriação áreas correspondentes a unidades em que a
ocupação anterior do solo não IUST
titjque a construção das obras de
irrigação correspondente;
5. Fixação em 4 % da taxa de
juros, para efeito do cálculo das quotas de amortização do valor de transmlàsân do lote, com o que se tem em
vista cobrar taxa de arrendamento
ra/oável, no caso de retirada ou excluíão de arrendatários com contrato
de promessa de venda ou proprietários;
6. Formar, com as cotas, taxas
e contribuições pagas pelos arrendatários ou proprietários, um Fundo

Especial, de cuja receita anual apenas
20 % serão distribuídos, a título de
auxílio, as cooperativas de regantes,
sen.io o restante utilizado, obrigatoriamente, no fomento á obra de irrigação e, principalmente, em assistência aos irrigantes. Procura-se, norn
isco, evitar o desvirtuamento dos princípios do cooperativísmo a que poderia levar a entrega do total dessas
cotas, taxas e contribuições às cooperativas.
Devo aqui fazer inteira justiça ao
Projeto n.° 1.154, de 1951, de autoria
do Deputado Maurício Joppert, um
projeto organizado com a lucidez, a
objetividade e o descortino com que
o eminente Deputado encara os probiemas de base do pais. Foi pnncipa>mente a contribuição desse eminente parlamentar, devo confessar,
que serviu de roteiro ao trabalho aa
Comissão Nacional de Política Agrária, cujas linhas gerais acabei de
relerir. e que se encontra em estudos finais no Conselho Nacional de
Economia.
Colonização
O projeto da Comissão de Política
Agrária encerra medidas destinadas a
impiimu orientação de natureza mais
agronômica ao combate aos efeitos
da seca, porquanto visa à cnagâo,
sob controle da técnica, de centros
permanentes de produção e de fixação d i DODUlacão.
Outra medida, de idêntica finalidade quanto à fixação de elemento
humano diz respeito à existência ou
à instalação de núcleos coloniais para
onde pudessem ser encaminhadas as
massar humanas, por assim dizer errantes e desocupadas, constituídas
geralmente pelo pequeno agricultor
nordestino sem terra e sem recursos,
Não preciso descrever o que representam de impressionante e de
trágico essas migrações humanas nos
paus de arara, nesses caminhões cujo
tráfico lembra tão ao vivo o trafico
dos antigos navios negreiros e que
constituem um testemunho trágico
do aniquilamento econômico das áreas
de onde as populações emigram, despovoando os campos e proporcionando às cidades essa população marginal, essa inchação maligna que estoura nas favelas, nos mocambos e
nas latolândias e cujas conseqüências não é difícil prever para o País.
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No início de 1952, continuando a
seca de 1951, pela Exposição de Motivos n.' 316, em que descrevi, de 'orma talvez dramática, porém objetiva,
o movimento migratório, solicitei o
destaque de Cr$ 60.000.000,00 Co
Fundo Assistência! de Defesa Contra
as Secas, inscrito no Ministério cia
Fazenda, para aplicação imediata no
desenvolvimento de um sistema cie
colonização que permitisse fixar os
nordestinos. Já então salientava eu
a importância do assunto, em favor
da estabilidade demográfica das populações do Nordeste.
Dentro dessa realidade que se reduz, afinal de contas, à obediência
ao determinismo que preside aos movimentos migratórios, segundo o qual
eles resultam do desequilíbrio entre o
aumento das populações e os recursos do meio em que elas vivem, quatro providências devem ser tomadas,
na seguinte ordem de prioridade:
ai desapropriar, adquirir ou receber em doação áreas extensas, ao
longo da rodovia Rio-Bahia, e nelas
fixar o grosso dessas famílias de emigrantes da lavoura, em ebodiência a
plano cujas linhas fundamentais vão
abaixo apresentadas:
h) racionalizar a ocupação econômica das terras dos açudes públicos
do Nordeste, notadamente os terrenos de vasante e os que se situam à
ju.saute das barragens;
c) levar a efeito planos destinados
a uma ocupação econômica mais efeti"u dos chamados vales úmidos da
mesma região semi-árida;
•f» desviar parte da ponta da corrente migradoura, no instante em que
ela atinge o centro e o sul do Pais,
na direção de terras em condições de
serem colonizadas e que se localizam nas margens do Rio São Prancísuo, no sul de Goiás e em Mato
Grosso .
Já então estava completamente distribuído o referido Fundo.
Felizmente, foi possível incluir na
proposta orçamentária para 1953 dotações de maior porte, as quais mereceram a aprovação do Poder LegitJativo.
Somam os referidos recursos, incorporados às verbas da Divisão de Terras e Colonização, o total de 106.840 mil cruzeiros, dos auais
81.840 são destinados a atender às
colônias e núcleos coloniais, e 25 milhões destinam-se à realização de
acnrdoí de colonização agrícola, em
geral.

E'-me sobremodo agradável informar que da primeira parcela de 81.840
mU cruzeiros foram reservados 34.200,
co; respondendo a 40 % do total, oara
nrc;eos coloniais e postos de assistência e colonização de nordestinos.
Estes núcleos e postos representarão
unidades fundamentais da atividade
colr.rizadora do Pais, desde que 'nes
seja-n asseguradas, para garantia cie
vU.aJicade, recursos suficientes.
Alem disto, da dotação de 25 milho -.« destinados a acordos, 66 % terão aplicação específica no amparo
e n:) f-ioíjo rip nnrri=stinns. at,ri"*s
de acordos já assinados. Esses acora
_~caecem à seguinte discriminação:
Núcleo de Conquista,
na Estrada Rio-Bahia
Convênio com o Instituto Baiano de Fumo
Nucjeo Q; wneimados ..
Núcleos e assistência à
cok.rização no vale
do Moxotó, Pernambiic-o e Alagoas
No vale do Camaratuba, Paraíba
No vale- ao Pium, Rio
G-«r^p do Norte ...
N? região da Serra do
Araripe
No vak. do Mearim ...

Crf

2.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

5.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
16.500.000.iin

Esta relação evidencia que cerca
de 70 % da dotação destinada aos
acordos terão aplicação em novas
iniciativas na região semi-árida ou
na região afetada pelas correntes
migratórias em movimento.
'. Por sua vez, da dotação de Cr$
34.200.000,00, de aplicação direta pela
Divisão de Terras e Colonização, somente a terça parte, no montante
de 12 milhões de cruzeiros, se destina a desenvolver antigas iniciativas de colonização. Incluem-se neste
caso;
Crf

Coicrijia Nacional de
Jaioa, Minas Gerais .
Colônia
Nacional do
Piauí
Núc!eo agro-industrial
à-i Petrolândia

5.000.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00

A Colônia Nacional do Piauí, em
o, estava paralisada e prestes a

fechar-se, sendo necessário entrar em
entendimento com p Governo do
F«stado para legalização das terras e
para seu funcionamento.
Os dois terços restantes da veroa
orçamentária serão aplicados em proporções análogas às dotações relativa.' s acordos, isto é, em torno de
80 % ern regiões sob a influência ca
píY.a Com eles .será atendido o funcionamento — instalação e ampliação ütü- seguintes Núcleos:
Nucieo Colonial de Una
Nncjeo Colonial de Moxotó
Nucieo Colonial de Jaguaquara
Nucifo Colonial Rio Bahia
Nuueo Colonial Câmara tuba
Nucieo Colonial Porto da Folha
Núcleo Colonial David Caldas
Núcleo Colonial Porto Seguro
O Núcleo Colonial de Una. criado
em 14 de janeiro de 1952, pelo Decreto n." 30.390, na região Sul ca
Bahia, ocupa uma área de 6.000 neccareí. Iniciado em junho de 1952, já
conta com uma população de perto de
800 pessoas. O Núcleo assinala o início de uma nova era no setor da colonização pela rapidez e originalidade
das suas instalações, utilizando recursos locais .
De maneira idêntica será orientada
a instalação dos núcleos de Porto Seguro, na Bahia, e de Mearim, no
Maranhão, criados pelos Decretos números 33.619 e 33.620.
O Núcleo de Porto Seguro, com uma
área mínima de 20.000 hectares, ssrá
localizado em região fértil do Sul
Baiano e constituirá um ponto de ligação e um centro de escoamento de
grande região do Nordeste de Minas.
O Núcleo do Mearim, no Maranhão,
cobre uma área de 50.000 hectares
e situa-se num dos vales férteis dtquele Estado, em zona de transição
para c Vale Amazônico.
Tantc as regiões do Maranhão eorno
as margens do Parnaíba são zonas de
clima idêntico e próximas do aolígono das secas e portanto justificam
a execução de planos locais de colonização e agricultura intensivas, em
ampla escala.
Não sei como explicar que a antiga
colônia David Caldas, no Piauí, a 50
quilômetros de Teresina, ficasse tanto tempo praticamente abandonada.
Somente agora está sendo retomada
a sua colonização e aproveitamento.
Trata-se de uma área de perto de

8 000 hectares, com 10 quilômetros
de testada sobre o rio.
Por sua vez, o antigo Núcleo agroindustrial de Petrolândia amplia-se e
desenvolve-se. Com uma área de
4.300 hectares, só tinha cultivados
400 hectares. E' que o Núcleo contava, apenas, com um reservatório de
distribuição dágua.
Presentemente, acham-se em vias
de conclusão dois novos reservatórios
com capacidade de armazenamento
de 20.000 m3 cada. Acham-se instaladas duas novas bombas-centrífugas
com potência de 2CO HP cada uma.
Estão sendo projetados três conjuntos de irrigação por aspersão com
capacidade para irrigar 200 hectares
cada conjunto e Drenaram-se cerca
de 800 hectares para novas culturas.
Ali trabalham, neste momento, cerca de 800 famílias.
Preparei um mapa, que talvez não
permita aos Senhores Deputados, pelas suas proporções ainda reduzidas,
acompanhar a situação desses núcleos
e desses postos de assistência que o
governo federal está fundando naquela zona. Mas, nela simples citação
das regiões onde estão localizados, pode-se ter uma idéia precisa do obietivo fundamental do Sr. Presidente
da Reoública de. pela primeira vez.
por forma tão ativa, com a interferência do Ministério da Agricultura,
solucionar um oroblema. sem dúvida
de base qual seia o da fixação daouelas poDUlacões laboriosas, que fugiam das suas regiões apenas nas época mais asudas. mais intensas em
oue se revelava toda a tragédia das
secas.
Não oreciso. também, referir o aue
significa o deslocamento ou o aproveitamento de condições naturais privilegiadas, como as regiões do Marannão aue tão bem atenderam ao abastecimento rio Nordeste nuando recentemente, por um erro desses que é possível cometer-se, exportamos arroz
tendo necessidade do nroduto rjara p
País. O Maranhão com cultura incipiente, forneceu arroz ao Nordeste, ein
proporções consideráveis. São regiões
de terras magníficas, não só as do
Maranhão como as do Piauí e aue
nermitem oela identidade de solo de
clima e de hábitos abrigar uma oopulacão imensa aue vitalizaria áreas
oraticamente descovoadas e abandonadas fazendo assim com aue o
nordestino não viesse procurar nlafras diferentes localizadas a distâncias tão consideráveis como hoje acontece.
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Referí-me. embora de maneira sumária, à localização dos núcleps de
colonização e dos postos de assistência e colonização. Todos verificaram
oue a Bahia mereceu um cuidado ou
uma percentagem mais elevada dos
recursos aue a Divisão de Terras e
Colonização obteve. Nfeo precisaria
outra explicação senão a simules observação do mana do Brasil principalmente porque há pouco tive oportunidade de ler as estatísticas dos
êxodos humanos verificados da região
nordestina, e por elas se verifica aue
a percentagem mais elevada, mais
considerável é iustamente dos imigrantes deslocado? da Bahia.
Seria, então, de inteira justiça atacar-se o problema na própria região
mais afetada e é por isso que estamos adotando essas medidas. Devo
dizer ainda que está reservada uma
dotação para a criação de alguns núcleos de Colonização um pouco abaixo
de Conquista, talvez no norte de Minas Gerais talvez ainda no próprio
Estado da Bahia dependendo isto
tão somente do exame das condições
locais e da obtenção de áreas mais
adeauadas a esta colonização.
Lamento, sobremodo não ter trazido urna fotografia para mostrar como se está realizando de maneira
prática e modesta, essa iniciativa de
colonização à base do aproveitamento do próprio brasileiro.
No núcleo colonial de Una, na Bahia, lá construímos trezentas residências. Na sua maioria são casas
construídas de palha. Até a igreja
foi feita de palha e o restaurante
também foi construído integralmente de palha. Fugimos da orientação
comum no Brasil de fazerem-se em
primeiro
lugar instalações custosas
auanto ao preço e também quanto
ao tempo para em seguida, começarem a produzir.
O Sr. Afonso Arinos — V. Ex.a está,
neste caso. seguindo uma das mais
veneráveis tradições da nossa História. São Paulo que vai festeiar no
ano próximo seu quarto centenário,
foi. também, no início, como V. Ex.a
não ignora, totalmente construída de
palha
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — Muito me honra
o aparte
esclarecedor de V. Ex.a.
Estamos construindo em Una, em
plena mata. um campo de pouso para
aviões, que ficará a menos de três horas do Distrito Federal.
Terei oportunidade de convidar, depois, os Srs. Deputados para verifi-

carem as condições bastante diferentes em que estamos realizando essa
iniciativa colonizadora.
Falando em colonização, é impossível deixar de fazer referência à situação em que encontrei a Diretoria
de Terras e Colonização do Ministério da Agricultura. Tínhamos, em
torno do Rio de Janeiro e em outras
regiões alguns núcleos coloniais e algumas colônias. Na maioria dfilas.
90% das dotações estavam sendo aplicados exclusivamente em pessoal. Reduzimos no primeiro ano esta percentagem para 50% e atualmente ela etá
restrita a 30%.
p Sr Tenório Cavalcanti — Senhor
Ministro. V, Ex.a poderia dar informações a respeito dos núcleos coloniais do Estado do Rio localizados na
região chamada Baixada Fluminense.
oue têm cerca de 18 quilômetros de
terreno
a ser explorado, dos quais
apenas 18% vêm sendo cultivados
asricolamente? Deseio saber se há alguma providência adotada pelo Ministério da Agricultura, no sentido de
ampliar a exploração agrícola, em torno do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE — Pediria
aos Srs. Deputados que. nos termos
das normas seguidas pela Câmara, só
interpelassem o Sr. Ministro, após a
sua explanação.
O Sr, Tenório Cavalcanti — Obrigado a V. Ex.a.
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA - Vou responder exatamente lendo trecho do plano de trabalho
nue apresentei ao Sr Presidente da
República oarp a Divisão de Terra»
e Colonização em 1952. Dizia então
o seguinte:
"Peco permissão ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica para ao fazer um retrospecto do assunto falar de forma talvez veemente onde me escapam
termos de uma rudeza que só poderão ser considerados como a
preocupação de encarar um problema como esse. que é na verdade, para o Brasil, um a problema
de base e do qual V. Ex. tem tratado com descortino e lucidez, em
mais de uma oportunidade.
As colônias nacionais e os núcleos coloniais como ponto básico
da nossa atividade colonizadora
não passam de meras colonizações
destituídas
do mais elementar
sentido colonizador.
Esse estado de coisas está a exigir providências enérgicas e ime-
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diatas. Por Isso mesmo, considerei de logo a necessidade da realização de um balanço sério e objetivo, visando a conhecer a real
situação das diversas dependências situadas no interior do Pais.
Podemos dizer que toda a atividade da Divisão de Terras e Colonização, até agora, girou em torno de desapropriação por recebimento de terras do Estado onde
eram despejadas verdadeiras avalanches de indivíduos, sem que
se apontasse para o bem estar social das populações rurais e para
o alto significado da fixação do
homem à terra".
Encontramos no Estado do Rio alguns núcleos coloniais na seguinte
situação: o Núcleo Colonial de Santa Cruz tinha uma despesa de pessoal
de 74,5%; o Núcleo Colonial São
Bento, despesa de pessoal de 82%; o
Núcleo Colonial de Tinsuá. despesa
de pessoal 92%: Núcleo Colonial de
Duque de Caxias. 87%.
Esses quatro núcleos. cujo plano
primitivo se destinava a criar p que
já é de tradição chamar-se "cintura
verde" para as cidades, achavam-se
nesta situação. Eles totalizam uma
área entre 10 a 12 mil hectares. Criou o governo atual, porém, os dois
núcleos de Sapucaia e de Macaé, com.
área idêntica aos antigos.
Com eles. dobramos a área de colonização em torno do Distrito Federal. E foi adotada uma providêjicia urgente e indispensável: a triasem do colono. A terra é concedida
sob a forma de utilização coletiva ou
de colonização individual. Para a colonização coletiva estatno« criando
centros de colonização, constituído de
um núcleo residencial, dotado de um
posto médico, de uma escola pública,
urna igreja. Então, aí se aloja o solicitante de terra -- o agricultor e
se lhe dá. ao mesmo tempo, terra preparada para cultura. No caso do Nordeste, daremos além da terra preparada a aducão dágua para aue ele
possa fazer a irrigação Se. ao fim
de um período inicial de dois anos.
o ocupante do centro de colonização
revelar capacidade e aptidão para a
agricultura r.erá um lote reservado
exfinsivarnontp nara seu plantio.
Esta, a orientação inicialmente por
nós adotada para os núcleos situados
na Baixada Fluminense e a que será
seguida ira todos os núcleo? ora em
<" inizacão, sejam nasf regiões sJfuac'is propriamente d™" ro do Polígono
das Secas, sejam naquelas sobre as

quais há reflexo e incidência direta
de fenômeno climático.
Dessa maneira, espera o Governo
obter resultado mais positivo da iniciativa agora adotada nas proporções
em que a começamos. Sei que a tarefa não é fácil e por que além de
tudo ela requer um amplo trabalho
educativo.
No momento, a todo e qualquer desajustado do Rio de Janeiro que quiser terra para plantar, a Divisão de
Terras e Colonização imediatamente
atende. E temos encaminhado o solicitante ao Núcleo Colonial de Macaé. Pois bem: dos numerosos interessados qui para ali encaminhamos
nem 10% aceitam oter-oimento da
terra preparada, da semente fornecida, e voltam, na proporção de 90% ou
pruco mais, para continuar for-"- do
esta massa de habitantes marginais
q' já hoje atinge a cerca de 300 mil
pessoas na Capital Federal. O problema, como vêm os Srs Deputados,
não é de fácil solução, mas por isso
mesmo devemos continuar a encará-lo
c
decisão e com firmeza.
Falando, porem, em colonização e,
sobretudo, em combate ac efeitos da
seca, não poderia deixar de referirme, igualmente, á região do São Francisco.
Recuperação do Vale do São Francisco
Não é de agora que se preocupam os
nossos administradort:. com a recup 'ação do yale do E." Francisco,
cuja riqueza já deslumbrara os brasileiro? do período colonial, e, com eles,
tantos viajantes estrangeiros que perlustraram ai '.a terraNo Império, teve Pedro II sua atençãc voltada para a região são-franciscana. Foi Iniciativa sua, promovida,
aliás, por um homem do Norte, o
Visconde de Sinimbu, o levantamento
das possibilidades do vale, realizado
por uma missão de sábios, cujos nomes só por si valem para salientar o
valor do trabalho realizado. Não seria
preciso lembrar um a um esses nomes. Basta tão somente evocar o fato, para mostrar o interesse da administração pelo vale do São Francisco.
Inf lizmente, os levantamentos efetuados, documentação que constitui
uma base de conhecimento da regi?o
são-franciscana, não tiveram utilidade
prática, por isso que sofreu soHição
de continuidade o plano traçado. Na
República, novas tentativas se fize-
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ram, mas ainda assim não completadas.
Em julho de 1942, o Presidente Getulio Vargas, pelo Decreto n.° 4.505,
cr.ou o Núcleo Agro-Industrial de Petrolândia, para que servisse de base
a uma colonização planificada ao longo do curso do rio, localizado na zona
semi-árida.
Positivos que fossem os resultados
desta iniciativa, ela deveria ser tome da como ponto de partida de projetos de colonização em escala avantajada.
Logo se viu, porém, que, sem energia abundante e barata, não se poderia pensar em irrigação de vastas
áreas, como as que o projeto de Petrolândia desejava incorporar ao seu
plano de realização.
Daí o aproveitamento da parte da
potência hidráulica da Cacnoeira de
Itaparica e a captação das águas de
Paulo Afonso, — concretização de um
velho desejo dos homens públicos do
Nordeste e do País.
Por isso é que o Senhor Presidente
Getulio Vargas, em 1945, lanço-i, pelo
Decreto-lei n.° 8.031, de 3 de outubro,
as bases de constituição da Companhia Hidro-Elétrica do São Francisco,
com a qual se tornou realidade, já
hoje comprovada pelo adiantamento
dos trabalhos realizados, o aproveitamento da energia de Paulo Afonso.
Representa esse evento, e não o
escondo, o passo mais importante para a recuperação econômica da região. Através da utilização da energia elétrica novas perspectivas podem
abrir-se para a economia regional,
ampliando as fontes de riqueza, desenvolvendo suas indústrias, incrementando novas atividades. Representa, aliás, a obra hidro-elétrica de
Paulo Afonso não apenas uma tarefa
de objetivo econômico, mas, softretudo, um trabalho de profundo sentido
social.
Coube aos constituintes de 1946 a
exata compreensão das possibilidades
econômicas do rio São Francisco e
seus afluentes, através do disposto no
art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Abriram-se, a
partir de então, novas perspectivas para a recuperação social e econômica
do Vale, ao atribuir-se o emprego,
pelo Governo Federal, e num prszo de
vinte anos, de quantia anual não inferior a um por cento de suas rendas
tributárias.
Observa-se, no Brasil, o Nordeste e
o Centro-Sul povoados. No meio, a

região sob influência de São Francisco, praticamente sem população.
Do ponto de vista demográfico, o
São Francisco, a despeito de possuir
em sua bacia hidrográfica propriamente dita cerca de 4 e meio milhões
de habitantes, dispõe de uma área de
650.000 quilômetros quadrados, o 4116
quer dizer que há no Vale 6 habitantes por quilômetros quadrado.
No Baixo São Francisco, onde as
condições do meio o permitem essa
densidade sobe a 15 ou 20 habitantes,
enquanto que no curso médio do rio,
erpeciaimente na área centralizada
por Geremoabo, na Bahia, essa percentagem desce a menos de 2 habitantes ppr quilômetro quadrado.
Por aí se vê que o Vale do São
Francisco é, ainda, um grande vazio
demográfico a eliminar, criadas previamente na área condições gerais que
permitam a recepção e a fixação de
milhares de famílias nordestinas iie
a cruzam, rumo ao Sul do Pais.
Povoar as margens do Rio São
Francisco, criar condições mais :,stáveis, de melhor padrão de vida para
sua população, fomentar, enfim, o
desenvolvimento econômico de uma
zona sub-desenvolvida foram os objetivos da Constituinte de 1946.
A primeira tarefa a assinalar o
início das atividades da Comissão do
Vale do São Francisco deveria ser,
não tanto a construção de grandes
obras de engenharia, rnas a realização daquelas que se relacionassem
com a agricultura, a pecuária, as pequenas indústrias rurais, envolvendo,
finalmente, toda espécie de assistência ao homem da região.
As providências visando a desenvolver a agricultura por irrigação em
todas as terras marginais, estimulando, sob todas as formas, a iniciativa do lavrador local, amparando pequenos projetos de agricultura irrigada deveria ser a preocupação preponderante.
Além de extensas áreas do Médio
São Francisco, de Barra, no extremonorte da Bahia, a Glória, junto a
Paulo Afonso, no mesmo Estado, fica
também situado, no Polígono das Secas, todo o Baixo São Francisco.
E, nesta parte privilegiada do Vale,
o arroz é a cultura básica. Mas o
arroz é ali produzido em condições
técnicas precárias, mesmo naqueles
grandes banhados e lagoas, como a
de Cedro, em Própria, Itiúba e Boacica, onde, historicamente, centenas
de famílias vivem dessa cultura cerealífera. Outras grandes lagoas do Baixo

São Francisco, depois de devidamente
drenadas, podem ser aproveitadas para um plano racional de produção ie
arroz em larga escala, destinada ao
abastecimento, não apenas de Alagoas
e Sergipe, mas igualmente dos Estados
limítrofes.
Outras áreas poderiam ser também
irrigadas de lado a lado do rio e em
terras de suas ilhas, na região que
se estende de Porto da Folha, em
Sergipe, passando por Glória, ato Petrolina, em Pernambuco. Isso para
não falar na possibilidade extraordinária da produção agrícola dos tributários perenes da região seca, como
o Salitre, em Juazeiro, na Bahia, e
parte dos rios Correntes e Rio Grande, na região de Barra, no mesmo
Estado. Essa, pois, é a área a aproveitar, intensivamente, num plano de
produção de gêneros de subsistência,
de frutas, verduras e animais de
grande e pequeno porte, pois o rio
São Francisco é, essencialmente, um
VT> pecuário.
A zona serrana de Alagoas, encravada no Vale e compreendida pelos
Municípios de Água Branca Santana
do Ipanema, Mata Grande e Palmeira
dos índios, zona que se estende até
Tacaratu, em Pernambuco, é toda ela
uma área privilegiada para q cultivo
de cereais e de frutas A agricultura,
ali, pode ser melhorada e desenvolvida extraordinariamente, pois a região, mesmo situada como está, no
Polígono das Secas, é, permanentemente, um oásis verde. Dali sai a
produção de feijão e farinha que
abastece Alagoas e parte de Pernambuco.
Eis, sumariamente focalizado um
problema que, da alçada do Ministério
da Agricultura, o é muito mais da Comissão do Vale do São Francisco, não
só porque está contido na esfera administrativa desta, como também por
dispor de avultados recursos orçamentários. Em 1953, esses recursos montaram a Cr$ 272.500.000.00, grande parte dos quais deveria caber à implementação desse plano de fomento agrícola.
Todavia, lamento verificar que, ainda
pelo orçamento dessa autarquia, este
ano apenas CrS 7 000.000,00 ou seja
2,5% do total, estão expressamente
destinados ao fomente da produção
propriamente dita, sendo 2 milhões de
cruzeiros para a pequena irrigação
com rodas d'água e aquisição de motobombas e 5 mi'hôei ãe cruzeiros para
máquinas agrícolas, ?m geral. Enquanto isso, o mesmo orçamento consigna a vultosa importância de Cr$ ..

116.500.000,00, ou sejam, 38,2% da dotação total, par;.i rodovias, centrais
elétricas e linhas de força.
Essas obras são evidentemente necessárias. Não estou aqui para criticar-lhes o mérito. Gostaria, no entanto, de vê-las associadas a um plano
geral de natureza econômica e de recuperação humana, no qual a produção agrícola tivesse a parte preponderante.
Para educação profissional, absolutamente essencial a qualquer programa de levantamento econômico e social das populações deprimidas desse
Vale — 1/6 da população total do País
- reservou a Comissão, apenas, a
quantia de 2 milhões de cruzeiros, isto
é, 0,7% do orçamento geral.
Para o qüinqüênio 1951-1955, do orçamento global de Cr$ 1.080.800.000,00,
destinaram-se, apenas, Cr$
30.400.000,00, isto é, 2,7% para a execução de serviços destinados ao fomento da produção incluindo vários
pontos como mecanização, crédito
agrícola, defesa sanitária vegetal, etc.
Por isso, penso que a Comissão do
Vale do São Francisco, assim como o
Departamento Nacional de Obras contra as Secas deverão mudar a concepção antiga com que sempre consideraram, o problema das secas, encarando-o em termos mais de barragens,
açudes, rodovias e esquecendo o mais
urgente e fundamental, isto é, o setor
agrícola e pecuário e o lado social do
problema.
Realmente, se a finalidade da Comissão do Vale do São Francisco é o
aproveitamento e a recuperação econômica do Vale, segundo preceitua o
art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o caminho
mais curto para isso é a execução
de um plano agrícola e de educação em
larga escala, do qual as rodovias, os
açudes, as barragens, as centrais elétricas e os cais viessem, não como fim
em si. mas como instrumentos daquela superior política de aproveitamento econômico e valorização humana
da Bacia são-franciscana.
Estou chamando a vossa atenção
para esses aspectos do problema agrícola e humano do São Francisco seco,
como contribuição de nordestino e de
brasileiro à ilustre Comissão Parlamentar do Vale do São Francisco, sobre cujos ombros recai parte da responsabilidade constitucional do planejamento dos programas e das verbas
previstas. No momento, o plano geral
para o aproveitamento econômico do
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Vale do São Francisco encontra-se,
para exame, creio, na Comissão de Finanças desta Casa.
E' oportuno apelar para os ilustres
componentes destas duas Comissões
especializadas e para os
Senhores
Deputados — homens públicos da melhor estirpe, — no sentido de, justamente com a direção da Comissão do
Vale do São Francisco, reexaminarem
essa Duestão das verbas e dos programas, pois estou convencido de que. no
setor agrícola, .pecuário, e no relativo à assistência educacional e social
às populações ribeirinhas do São
Francisco, muito mais do que, inicialmente, em qualquer outro aspecto do
programa, por mais fundamental que
seja, é que devem repousar os maiores
cuidados e v peso dos recursos financeiros destinado? a.o anroveitamento
econômico dafuele grande Vale.
Os dignos membros da Comissão
Parlamentar do São Francisco, bem
como o Congresso Nacional e o Governo, podem e devem
estabelecer
para a autarquia encarregada da execução do programa daquela região
econômica e socialmente deprimida um
programa mais adenuado às necessidades e problemas da oopulação. partindo do que a Comissão lá realizou,
com nroveito, nestes últimos 5 anos de
atividades.
Os depoimentos dos técnicos do Departamento de Conservação de Solos
de S^o Paulo, aue me acompanharam
em visita recente que fiz a Petrolândia, e de quantos conhecem as possibilidades agrícolas e de colonização do
São Francisco, têm sido todos no sentido de que a solução do problema das
secas daquele trecho do Polígono assolado e em todo vale semi-árido reside, fundamentalmente, no desenvolvimento, em larga escala, de projetos
de agricultura devidamente irrigada,
com água tirada do São Francisco e
bombeamento. de modo a criar núcleos
afluentes, nor meio de rodas d'água e
de produção.
Mas tal não será possível se continuar a prevalecer o oresente esquema
orçamentário e de planejamento para
essa bacia, nos termos que acabo de
comentar.
E' verdade que, faz pouco, o Senhor
Superintendente daquela Comissão organizou algumas residências agrícolas
em determinados pontos do vale.
Como também é certo que já estou estabelecendo entendimento amplo com
a Comissão do Vale do São Francisco
no sentido de articular os recursos com
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o objetivo de obter mais rendimento
dos meios existentes nos dois órgãos
federais, condição sem a qual estaríamos correndo o risco de desperdiçar
ou repetir programas semelhantes.
Aliás, esta articulação foi iniciada
em pequena escala, com proveito, no
campo da irrigação com rodas d'água
e, no setor da colonização, com elementos da região, precisando nós, apenas, ampliá-la ao máximo à vista dos
recursos financeiros presentes e futuros que possam ser utilizados no destino de integrar, na economia do Pais,
uma grande área do Território Nacional.
Os Serviços de Irrigação
Dessas observações e críticas construtivas não poupp o meu próprio Ministério. Basta citar, por exemplo, o
que se verificou com sua Divisão de
Águas, com o Serviço de Irrigação,
Reflorestamento e Colonização, diretamente subordinado ao Departamento Nacional de Produção Vegetal.
Criada pelo Decreto n." 24.467, de
96 de iulho de 1P34, foi. todavia, pelo
Decreto-lei n.° 982, de 23 de dezembro de 1938. transferida para a Divisão de Águas a Seção de Irrigação, até
então enquadrada no extinto Serviço de Irrigação, Reflorestamento e
Colonização.
O Serviço de Irrigação deve funcionar, naturalmente, dentro da estrutura do Departamento Nacional da Produção Vegetal.
Praticamente e em
modestíssimas
proporções, o Serviço de Irrigação, a
cargo da Divisão de Asuas, só começou a funcionar em 1940. cuando iniciou a construção de campos de irrigação em cooperação com particulares.
A princípio os trabalhos atendiam
a um ou dois campos, no máximo,
dado que as dotações orçamentárias
para esse fim eram reduzidas. Em alguns exercícios, no nerindo dp 1943 a
1946, a Divisão dp Águas não contou
com verbas para irrigação por cooperação. Só a partir de 1950 é que as
dotações orçamentárias se apresentaram mais favoráveis a intensificação
da técnica de irrigação, a saber:
Cr$ 1.600.000.00 em 1950; Cr$
2.600 000,00 em 1952 e Cr$ 3.500.000.00
em 1953.
Já se construíram, até agora, 44
campos assim distribuídos: 3 no Maranhão, 13 no Piauí, 19 no Ceará, 6

m0 Vale do São Francisco e 4 no Estado do Rio. Esse total abrange uma
área irrigada de 2.608 hectares.
No programa de trabalhos para o
corrente ano foi prevista a construção de 13 campos de irrigação. Além
disso, a Divisão de Águas opera em
dez campos de irrigação em próprios
nacionais, representando uma área irrigada de 714 hectares.
A partir de 1950, teve início a instalação de rodas d'água em sistema de
cooperação, às margens do São Francisco, Para essas instalações o Ministério contou com insignificantes dotações em 1950 e 1951, tendo conseguido
ampliá-las em 1952 graças a um convênio com a Comissão do Vale do São
Francisco.
As rodas dágua instaladas às margens do rio são acionadas diretamente
pela correnteza e constituídas de chapas de ferro, com eixo de aço girando
«obre rolamentos esféricos, obedecendo a desenho da Divisão de Águas.
Trata-se de iniciativa da maior utilidade que ficará compreendida dentro do sistema de postos de assistência a colonização. Embora ainda em
número reduzido, as rodas d'água têm
uma finalidade altamente educativa.
Várzeas secas e vales úmidos
No Nordeste brasileiro, a .alimentação e o regime dos rios desobedecem
às resras gerais que presidem os cursos dágua, na quase totalidade, das
demais regiões da terra. Na zona rias
secas periódicas, a grande maioria
deles provém, exclusivamente, das
águas das chuvas deslizadas pela superticie mais ou menos áspera dos terrenos adjacentes. Se somente da água
precipitada das nuvens é que dependem esses rios, mais se exalica a precariedade de seu regime, quando se atenta no destino que tomam, no solo,
avuelaí precipitações.
Tomando por base a .secura do clima quente, a impermeabilidade de
solo e observações em 12 oacías hidrológicas locais. Tomá.s Pompeu de Sousa Brasil diz podermos admitir que,
das águas precipitadas no Nordeste,
apenas 16% voltam ao mar, conduzidas pelos rios, uma vez que 80% voltam à atmosfera pela evaporação e
4% são as que se infiltram no terreno.
Comparando esses dados com os obtidos na França, por exemplo, onde os

cursos d'água conduzem ao oceano
26% das chuvas caídas, e lembrando a
forte declividade que nossos rios têm
par a o mar, ao lado da falta ou irregularidade de precipitações, compreende-se facilmente a grande e rápida
variação no seu regime desde a velocidade das cheias, que muitas vezes são
torrentes, até o desaparecimento completo da água da superfície do leito.
Muitos viajante_s. nos simples períodos de verão, ia têm também registado o 'desapontamento produzido pelos
rios secos, rios até com largura de
mais de um quilômetro de areia grossa, ssm uma gota dágua à vista.
Poi outro lado. são largamente conhecidas a abundância e a. relativa
superficialidade dos lençóis de água
<ijbttr"ânea nesses leito? torrados, às
vezes em grande espessuras, pelo areai
a"e se mostra nos períodos de estiagem .
iMesmo fora do leito silicoso, nas
várzeas argilo-humosas, que as grandes cheias inundam, como acontece,
por exemplo, nos vales cearenses do
Jaguaribe, do Acaraú, etc., em pleno
-período de seca existe a mesma abundância desses lençóis líquidos, apenas,
e logicamente, mais profundos.
Aliás essa água subterrânea, tão
perto ria superfície e ainda bem longe
de uma utilização intensa e larga, corre lenta e paralelamente, por assim
dizer, ao fundo dos rios nordestinos,
como corre no Misíissitipi, no Nilo e
em outros rios de regiões igualmente
semi-áridas da terra.
A vegetação luxuriante e os altos
rendimentos que se observam e se colhem nesses solos nue são fo^a de toda
dúvida, os mais ferazes terrenos agrícolas até hoie ronhecidos. causam entusiasmo a quem auer que inspecione
as lavouras de algodão, rie arroz de
milho, etc., aí feitas e mantidas à distância de princínios técnicos.
Em muitos milhares de hectares de
terrenos fertilíssimos. tem aplicação,
no nordeste brasileiro, a prática de lavoura irrigada por elevação mecânica das ásuas rasas do subsolo dos rios
intermitentes, por ocasião das calamidades climáticas, ou das águas correntes desses mesmos cursos, no próprio período das chuvas irregulares e
tão mal distribuídas pela região
Os aguaceiros fortes, caídos nas cabeceiras, promovem cheias que passam
muito abaixo, entre semeaduras já
nerdidas feitas rela sesunHa e terceira vez nos aluviões das margens cuja
umidade a evaporação suprimiu.
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Numa região onde se passam fatos
dessa ordem, a irrigação por elevação
mecânica oferece, realmente, possibilidades incalculáveis perante a garantia
das safras e como reguladora da produção, podendo proporcionar aos agricultores a vantagem de duas colheitas
seguras por ano, na mesma área.
Se as bem estabelecidas e prósperas
culturas de arroz nos Estados Unidos,
como no próprio Rio Grande do Sul,
por exemplo, estão apoiadas na segurança das águas mecanicamente elevadas e no método de regadio por
bombas centrífugas — muito mais fortes motivos tem nossa lavoura nordestina, pequena e incerta, para utilizar
esse processo de produzir.
E' mais um meio de deíesa contra os
efeitos do clima ingrato, que deve e
precisa de ser utilizado em todos os
casos em que for economicamente
praticàvel.
E não exclui a açudagem de cujas
bacias, em geral, apenas se deve afastar. Não será demais repetir que as
pequenas, médias e grandes barragens
hão de ser sempre c grande recurso
que ao Governo cumpre multiplicar
por onde houver locais convenientes
para a obra hidráulica e para o? fins
agrícolas a que os mesmos se destinam.
Quero referir-me, agora, aos vales
úmidos, conseqüentes de fontes perenes que formam peruenos rios, geralmente nas zonas litorâneas, fontes
essas originárias de água de infiltração dos terrenos arenosos dos tabuleiros.
Em geral, áreas esparsas exigem,
para seu aproveitamento a°ríoola, trabalhos preliminares de drenagem, saneamento e correção de acidez dos
solos saturados em suas camadas superficiais.
Quase sempre, são terrenos de formação aluvial e natureza humífera,
constituídos por materiais transportados pelas águas dos rios que lhes deram origem e que, ainda hoje, por
ocasião das enchentes periódicas, realizam o trabalho da colmatagem —
depósito de limo e húmus na oportunidade das vazantes.
Áreas irrigáveis nos principais Estados
do Nordeste
No Rio Grande ao Norte
No Rio Grande do Norte, em três
zonas com aspectos físico-quimico e
ecológicos bem diferentes — vales

úmidos, no Agreste, Vale do Açu em
pleno Sertão, e várzeas do Apodi, na
Região Oeste, é possível planejar e
conduzir para imediata execução, com
possibilidades de sucesso econômico,
político e social, um esquema para
trabalhos de irrigação.
Essas tarefas podem ser realizadas,
com integra] aproveitamento da água,
nos médios e pequenos rios perenes
na zona do litoral, nos médios e pequenos açudes em plena região do sertão, e, por fim, pela captação dos
lençóis freáticos nas várzeas secas.
Os vales úmidos do Rio Grande do
Norte cobrem uma área de cerca de
70.000 hectares, predominando, nos
seus quadrantes, solos com as características de formação aluvia) e natureza essencialmente humífera. Estão
distribuídos, de norte a sul, em longas
faixas e numa zona ecológica cuja
precipitação média flutua entre os limites de 1.600 a 1.800 mm anuais.
Esses vales foram formados por materiais transportados pelas águas pluviais dos rios que lhes deram origem
e que, ainda hoje e no período das
enchentes periódicas, depositain, sobre
suas planas superfícies, limo e húmus, pela colmatagem.
Os vales úmidos, para irrigação permanente, contam com fontes perenes,
que formaram os pequenos e médios
rios ali existentes, e são originários
da água da infiltração dos tabuleiros.
Podem ser mencionadas como áreas
com maiores possibilidades agrícolas e
disponibilidades d'água em condições
de serem utilizadas em trabalhos de
irrigação, os seguintes:
Vale do Jacu
600 ha
Vale S. Alberto
1.000 ha
Vale do Maxaranguape ... 3.000 lia
Vale do Ceará-Mirim
400 ha
Vale do Jundiaí
400 ha
Vale do São Gonçalo
800 ha
Vale do Cajupiranga
450 lia,
Vale do Trairi
700 ha
Vale do Curimataú
400 ha
Os rios Guaju, Catu, Baldum, Cajupiranga, Potengi, Ceará-Mirim e
Maxaranguape asseguram, em quaisquer períodos do ano, o fornecimento
de grandes reservas d'água para irrigação.
As várzeas secas do baixo e alto
Açu, com predominância em solos aluviais e coluviais, possuem condições
magníficas para os trabalhos de irrigação. Além de contarem, após a estação invernosa, com as águas armazenadac em vários poços no leito do
Rio Açu, também dispõem, com abun-

dância, das vastas reservas dos lençóis freáticos.
A importância desse vale para trabalhos de irrigação pode ser apreciada pela extensão de 60 km com uma
largura média de 6 km, nos quais a
área em condições de imediata irrigação atinge a 18.000 ha com um solo
de 4 e meio metros de profundidade.
A ásua do Rio Açu e, igualmente,
dos lençóis freáticos, é potável e com
as características íísico-quimicas indispensáveis aos trabalhos de irrigação. Pode ser bombeada, por elevação
mecânica, de poços e de cacimbões de
alvenaria, com dois a três metros de
diâmetro por seis a oito de profundidade.
O lençol treático daquelas várzeas
apresenta características oastante favoráveis à agricultura irrigada, por
isso que a água é praticamente isenta
de sais minerais, e o mveJ estático
está entre 4 e meio a 5 metros e o nive] dinâmico entre 7 e 8 metros, observando-se que a profundidade do
lençol varia de 34 a 48 metros.
As várzeas do Apodi acompanham
as margens do Rio Apodi e possuem,
sob o ponto de vista edafológico, colosais reservas de fertilidade. Os solos
predominantes naqueias taixas de terras planas, possuem as características
fisico-químicas do? tipos aluviais.
Apesar de bem menores do que as do
Vaie do Açu, representam uma magnífica área para trabalhos de irrigação,
constituindo um agrupamento homogêneo de nada menos de 5.000 hectares.
Os trabalhos programados para esse
vale serão realizados pela Seção de
Fomento Agrícola com a colaboração
e apoio do Governo Estadual, nas
seguintes áreas agrícolas dos vales:
propriedades üa União e do Estado,
terras desocupada.' e situadas em diferentes propriedades privadas e, por
fim, em regime de cooperação com
agricultores.
Já foram remetidas mais 100 motobombas para esse Estado e
Cr$ 1.000.000,00 para as despesas iniciais.
No Ceará
O mais importante dos vales cearenses é o do Rio Jaguaribe, que já
mereceu a referência de ser o "maior
rio seco do mundo' . Suas várzeas,
lençol freático, solos, água e sondições outras são semelhantes às do Rio
Açu, no Rio Grande do Norte, para
a prática da irrigação mecânica.

Os municípios de maiores possioiüdades ao longo de seu curso são: do
Iguatu, Russas, Limoeiro do Norte e
Aracati. Nos afluentes mais importantes, como o Rio Salgado, encontrase o Município de Icó, cujas várzeas
são de certo as mais amplas e mais
planas do Estado. E no Banabuiu estão as terras do Município de Morada
Nova, etambém de boas possibilidades
de aproveitamento para irrigação. Na
íeracidade dos aluviões do Jaguaribe,
que já foram considerados como adubo, há possibilidade de aplicação de
900 a 1.200 motobombas imediatamente, — o que é bem pouco para a estimativa de sua área irrigável da ordem de 200.000 ha.
Na zona norte do mesmo Estado,
e em segundo lugar, na ordem de importância e de possibilidades irrigatórias, há o vaie do Rio Acaraú, interessando os Municípios de Sobral,
Ucânia e Acaraú, com os afluentes
Groaíras, Macacos, Jacuratu, Jatobá,
e Jaibara, cuja área irrigável de 25.000
hectares comporta o emprego de 500
motobombas.
Em terceiro lugar, vem o Rio Coreaú
interessando os Municípios de Granja
e Camocim, com capacidade para 300
ou 400 conjuntos elevatórios, seguido
pelo Curu e seu afluente Canindé. E
podem ser mencionados, ainda, c Mundaú São Gonçalo. Pacoti, Choro e
Pirangi — todos com possibilidade de
aproveitamento, aqui e ali, em trabalhos de lavoura irrigada em regime
de pequena propriedade, bem como
o baixo Curu. onde há lugar para 100
conjuntos.
Seria fastidioso mencionar todos os
cursos d'água, várzeas e lagoas que
oferecem possibilidades de irrigação
mecânica no ceará, que, a grosso
modo, comporta de 7 a 8 mil instalações des?a natureza, face à estimativa global de 250.COO ha.
Na Paraíba
Os principais vales úmidos da Paraíba em geral padeciam de falta de
saneamento que lhes dificultava a
exploração.
Um dos mais importantes é o do
Camaratuba, hoje praticamente saneado onde acabo de mandar retomar trabalhos de colonização, num
plano de fixação de famílias de agricultores.
O vale do Mamanguape tem possibilidades agrícolas que estão sendo
aproveitadas, inclusive quanto à cul-
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tura do arroz. Os Gramame e do
Abiá estão sendo considerados como
áreas pertencentes ao cinturão verde
qje deverá Rbraneer Joa<. Pessoa, por
isso que estão muito próximos da Capital paraibana, e o pnmeiri. tem seus
trabalhos de saneamento adiamados.
Já foram remetidas 50 motoíwmbas
para esse Estado, onde 60 >utras unidades vêm sendo utilizadas com grande proveito.
Continuam em desenvolvimento os
trabalhos da Seção de Pomfnr,,- Agrícola local, na Fazenda Espírito Santo,
de propriedade da União e a cargo
ao Ministério aa Agricultura no sentido da produção de ipnerns -Alimentícios, inclusive hovttmltura em grande escala e fruticultura. São trabalhos de irrigação mecânica, de retificação do no e Ce drenagem, cujos resultados desde o ano passado se fazem sentir pela população de João
Pessoa e adjacências.
O vale do Paraíba do Norte o mais
importante do Estado : submetido à
cultura intensiva da cana tíe açúcar,
está também incluído no plano de
produção de emergência apresentado
ao Sr. Presidente da República e por
este aprovado.
Irrigação mecânica no Nordeste
A primeira experiência de irrigação mecânica a vapor com água do
subsolo de rio foi feita em '918 no
Rio Jaguaribe, município cearense de
Jaguaritie-Mirim, pelo Penente-Coronel Alve,' Távora, proprietário da fazenda Boa Altura.
Esse nordestino, eirmrppnfjprlor e inteligente, escreveu naquele ano u'a
memória ao titular da pasta da Viação expondo as puineiras idéias e
sugestões sobre o assunto junto ao
nosso Governo. Adquiriu, com seus
próprios esforços e economias, um
conjunto de bomba centrífuga e locomovei, cujo transporte do porto de
Fortaleza para Jagueribe-Mirim, foi,
então, uma verdadeira odisséia por
falta de estradas e dificuldades de
toda ordem.
Voltando ao Rio. como militar que
era, o Tenente-Coronel Alves Távora
tudo fez para conseguir do Governo
aquilo que, mais tarde, foi determinado pelos dois ministros nordestinos,
que movimentaram, na administração
revolucionária, as pastas da Agricultura e da Viação. 9m 1924, o pre-

cursor desses serviços foi levado pelo
Dr. Moura Brasil ao Ministro Francisco Sá, a quem apresentou um resumo da primitiva memória.
Enquanto isto se passava, os cearenses do baixo Jaguaribe continuavam, como têm continuado até aqui,
a tirar os mais lisonjeiros resultados,
na pequena cultura, da irrigação por
elevação mecânica, das águas do subsolo daquele rio, por rneio dos rudimentaríssimos e tradicionais moiníios
de vento, com bombas de carnaúba
— uma das coisas curiosas e pitorescas que se encontram, por exemplo,
nos municípios de Aracati, Jaguarana, Russas e Limoeiro.
Num ambiente semelhante, mas em
escala sensivelmente maior, utilizando
para irrigar, pela primeira vez no nordeste, a força motora gerada de energia térmica, efetuou-se a citada experiência do Tenente-Coronel Alves
Távora, que produziu, por sua vez, a
memória a que já aludimos e ;uja
apresentação ao então Ministro da
Viação se deu a 24 de setembro de
1924.
Em maio de 1932, quando a tremenda seca daquele ano sacudia os
alicerces da vida econômica nordestina, ia então abalada por três anos
de invernos insuficientes, irregulares
e pessimamente distribuídos apareceram no jornal O povo, endossados
pelo apoio intelectual do jornalista
Demócrito Rocha, da capital cearense,
os primeiros artigos que a imprensa
da região divulgava sôhre irrigação
mecânica.
Em julho de mesmo ano de 1932, a
então Inspetoria Agrícola Federal do
Ministério da Agricultura adquiria as
duas primeiras motobombas para irrigação, com auxílios monetários íornecldos pelo Ministério da Viação.
Com as experiências realizadas, obteve
seu êxito agrícola, mas o trabalho
não prosseguiu.
Em 1933-1934 os então Ministros Juarez Távora e José Américo, numa colaboração dos Ministérios da Agricultura e da Viação, fizeram instalar cinco ou seis conjuntos de bombas com
Iccomóveis, de 4 a 12 polegadas de
descarga, em regime de cooperação
com proprietários nas várzeas cearenses no Iguatu, Icó, Lomeiro e Jaguarana, num piano experimental cujos
resultados foram altamente positivos,
mas, ainda uma vez, a iniciativa não
teve seqüência.

Eram exemplos que deviam ter sido
multiplicados por cem ou duzentos em
cada exercício. E não o foram, nem
por dois. até minha entrada no Ministério da Agricultura, em 1951.
Nesse terreno, de certo incidiram
minhas primeiras providências de ordem prática ao assumir a pasta, em
coincidência com a seca, embora parcial, que então se declarava nas principais zonas agrícolas do Nordeste.
Com efeito, em março de referido
ano de 1951, já providenciava a aquisição dos 50 conjuntos de motobombas
que se encontravam na praça do Rio
em condições de serem utilizadas na
irrigação. E fazia remetê-las para as
Seções de Fomento Agrícola do Piauí
e Alagoas
destinadas à cooperação
com os agricultores.
Logo depois, realizava nova aquisição, desta vez, de 54 conjuntos a óleo
Diesel, para maior disseminação de
exemplos de safras individuais asseguradas em plena zona batida pela s«ca,
inclusive na Bahia A maquinaria era
cedida de forma gratuita.
Em conseqüência desse trabalho demonstrativo, desenvolveu-se o interesse
dos lavradores e verificou-se uma procura de motobom.ba.s que excedeu às
possibilidades de atendimento por parte do Ministério, por isso que, só no
Estado do Ceará, se inscreveram, em
poucos meses, mais de 500 candidatob
ã aquisição dessas pequenas mas eficientes instalações para irrigação.
Em meados de 1951. logo que foi
aberto o crédito bancário de Cr$....
49.000.000,00 em convênio firmado entre o Ministério da Agricultura e o
Banco do Brasil em favor da aquisição de maquinaria agrícola, mandei
proceder à importação, sempre por coleta de preços, de mais 250 centrífugas movidas a óleo Diesel, da Alemanha e da França, para revender aos
lavradores nordestinos.
Eram conjuntos de características já
escoimadas dos inconvenientes daquelas 104 unidades adquiridas de estoque, para entrega imediata, e onde não
havia o que escolher. Nessa primeira
coleta de preços, para importação já
foram estabelecidas condições técnicas para a centrífuga de baixa pressão e para o motor de combustão interna, — condições básicas das quais
não se afastaram as aquisições daí por
diante.
Foi a primeira vez — 1951 — crue
o Ministério adquiriu bombas de irri-

gação para revender aos lavradores,
com a circunstância de fazê-lo 4 preço de custo muito baixo e sob regime
de pagamentos parcelados. De fato,
eram muito baratos os conjuntos alemães cie bombas "Dia", de 4x3 polegadas e descarga de 66.000 is por
hora, conjugados com motores Otto
Deutz Ce 5 HP, e os conjuntos "Gema" de 4 polegadas, descarga de
110.000 Is. por hora, com motor Diesel de 7 HP, respectivamente, por
Cr$ 17.800,00 e Cr$ 22.800,00.
Reforçando essa iniciativa na aplicação de nossos recursos orçamentários, em 1952, e ainda pela nrimeira
vez na história da pasta da Agricultura, fiz aparecer, no plano de trabalho do Departamento Nacional ca
Produção Vegetal, recursos destacados para aquisição e revenda ,1e metobombas para a lavoura, na importância de CrS 3.000.000,00. ampliados
logo para Cr$ 5.000.000,00.
Nova importação, pois, de outra
parcela de 250 conjuntos foi realizada
o ano passado e revendida ,10 Nordeste, do mesmo material alemão e
francês, vencedores, mais uma vtz,
em coleta de preços, que permitiu
revender 05 grupos da mesma capacidade e com os mesmos característicos técnicos, completos e prontos
para funcionar, a Cr$ 21.000,00 e a
Cr$ 22.800,00, respectivamente.
A verdadeira avidez verificada no
Nordeste em relação a motobombais
levou-me a mandar abrir mais uma
coleta de preços, amplamente divulgada, para aquisição de 1.500 conjuntos. Compareceram 57 firmas, inclusive com propostas aceitáveis de
bomba.s já fabricadas no país.
Tenho a satisfação de relatar esse
fato auspicioso • • uma lemonstração do adiantamento da indústria nacional em concorrência com similares estrangeiros e de tradição uo
mundo inteiro.
Dentro dos prazos de entrega estipulados no edital, mandei adquirir
50o conjuntos de bombas brasileiras,
da marca Worthington. Estamos recebendo os primeiros que criam para
a administração um problema: o problema da distribuição, por isso que
cada Estado quer receber sua cota em
primeiro lugar, para com ela fazer
avançar a execução da parte do plano de produção de emergência nos
locais em que o êxito depende dessas máquinas.
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Para uso de seus próprios serviços
ou para revenda aos lavradores, o
fato é que o Ministério da Agricultura não está dotado de recursos ordinários nem extraordinários que
bastem às necessidades ou aos apelos
que lhes dirigem de todo o Polígono
das Secas a respeito desses grupos
para irrigação mecânica. Todavia ia
avançou em proporções consideráveis
para o tempo em que tomou a iniciativa.
As medidas que tomei desde os
primeiros meses de minha administração, nesse setor ainda virgem da
ação governamental, serviram apenas
para despertar o interesse dos produtores. Na verdade, se somarmos os
104 conjuntos em 1051 adquiridos
de estoque, 1.000 de importação em
1952-1953, 181 de aquisição autorizada
dos estoques existentes em alguns
Estados como
Ceará, Pernambuco,
Rio Grande do Norte e Sergipe e
mais 109 pelas dotações orçamentárias distribuídas anteriormente à Seção de Fomento Agrícola do primeiro
daaueles Estados. — teremos apenas
1.151: motobombas até aqui adquiridas
para uma região que comporta e precisa, talvez, de 10 ou 15 mil.
Em resumo, as motobombas ia em
serviço no Nordeste alcançam o número de 1.152.
Nova coleta de preços processa-se
no momento para aquisição de mais
mil unidades, o que torna evide.nres
o esforço e a preocupação do Governo
Federal nesse setor.
Mobilização dos recursos minerais
Não há esconder, e a esse respeito
é necessário insistir, que o combate
aos efeitos da seca é uma tarefa de
mobilização total de recursos, inclusive os naturais, visando ao leva.ntamento econômico da região.
Entre esses recursos avultam os minerais, sendo evidente, portanto, a
necessidade de ampliar e intensificar
com a maior urgência os planos de
avaliação e de aproveitamento lassas fontes de riqueza através não só
da pesquisa e mineração pròpriamente dita, como também do estímulo à criação de indústrias à base
dos bens minerais.
Será assim oportuno especificar os
tratos de território nordestino que se
apresentam mais promissores para exploração mineral e mais carecedores,

portanto, da iniciativa dos poderes públicos para seu desenvolvimento.
Em primeiro plano situaremos a
faixa costeira que se estende, com
interrupções, desde Sergipe até os
confins do Rio Grande do Norte.
Nessa faixa já está positivada a existência de jazidas, de grande vulto,
de calcário, de fosforita, salgema e
diatomita. Somente essas substâncias, convenientemente exploradas e
industrializadas, por certo justificariam a aplicação de grandes investimentos no seu desenvolvimento. Mas
há que acrescentar, como valioso reforço a essa assertiva, a possibilidade
da descoberta de novas fontes importantes, não só de tais substâncias
como de outras de valor equivalente,
cuja existência é dado prever em face
da extensão de terras com idênticas
características geológicas.
A vasta região conhecida como o
Planalto da Borborema é outra que
merece cuidados especiais. Abrande
notadamente o setor limítrofe entre
o Sul do Rio Grande do Norte e o
Nordeste da Paraíba. E, por extensão
também, tendo em vista a fisionomia geográfica e geológica, pode considerar-se como avançando até o
Estado do Ceará. Constitui esse conjunto o que se chamou "Província
dos Pegmatitos do Nordeste", ou mais
particularizadamente, "Província Berilo-Tantalitífera da BorSorema".
Nessa província, como é bastante
sabido, cabe salientar a extraordinária importância de certos minerai.',
corno, além do berilo e da tantalita,
a colombita, cassiterita e ocorrência
de minérios de bismuto e de lítito,
para falar primeiramente dos minerais dos pegmatitos.
Mas ieve-se
mencionar, como de impor^^cia talvez maior, as notável jazidas de xilita (minério de tungstênioi e as de
fluorita e baritina. a bem dizer confinadas com o pfateau dos pegmatitos da Borborema Citaremos ainda
a existência de rutilo, da ilmenita,
zirconita e de minério de cobre.
Vale ressaltar, em particular, a presença da xilita no comércio exterior
do Brasil em números bem expressivos. Em 1951 a exportação desse mineral pelo Estado do Rio Grande do
Norte, Paraíba e Pernambuco foi a
336.570 quilos, no valor de 28.125 mil
cruzeiros. No ano seguinte o volume
da exportação elevou-se a 1.50" mil
quilos, valendo 96 milhões de cruzeiros. Estes números colocaram a
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xilita, quanto ao valor, em segundo
lugar na exportação brasileira de matérias-primas de origem mineral, precidida apenas pelos minérios de ferro.
Cabe observar que no ano findo o
valor médio unitário da exportação
da xilita caiu a 64 cruzeiros o quilo,
acentuando-se a baixa nos primeiros
meses do corrente ano, quando alcançou apenas 44 cruzeiros. Esta situação cria dificuldades evidentes à
produção daquele mineral, agravada,
aliás, pela falta dágua com o esgotamento dos mananciais sue abastecem as águas da mineração. Há :is
sim, ameaça de um colanso muito
grave, face a possível paralisação das
minas existentes.
Interessa-se o Ministério da Agricultura em adotar as providências
que, de sua alçada, permitam
recuperar a produção de xilita, e entre
elas merece indicar-se, como capaz de
salvar a indústria nordestina, a inclusão de 301, da produção ao câmbio livre. Além disso, faz-se mister
dar assistência técnica aos conces
sumários, evitando exploração desordenada e anti-econômica, bem como
assegurar facilidades para importação da maquinaria indispensável,
quer através de financiamentos a longo prazo, quer através de câmbio oficial.
No comércio de exportação do Nordeste figuram ainda a magnesita e a
mica ou malacacheta que, se bem não
alcancem números de mais expressividade, traduzem a presença destes
minérios nas pautas exportadoras.
Assim, a magnesita apresentou, em
1951, um volume de 550 mil quilos.
no valor de 202 mil cruzeiros, e a
mica snarece com um volume de 24
mil quilos valendo 113 mil cruzeiros.
Temos, deste modo, possibilidades
de desenvolver a produção mineral
do Nordeste. E cresce de importáticia esse grande manancial de reservas minerais quando se atenta oara
a existência de minerais raros e radioativos, associados em numerosos
pegmatitos que, durante a última
guerra, foram apenas arranhados
para a extração intensiva de vaííosissimos minerais estratégicos
Outra zona que merece menção especial é a do vale do Jaguaribe, em
que estão situadas as mais importantes jazidas de magnesita conhecidas
no Pais. Essas jazidas, já em vias de
desenvolvimento, constituem certamente um patrimônio valioso, quer

como produto de exportação, quer
para uma eventual instalação industrial na região visando à produção
de refratários e à extração do magnésio. Representam, por outro lado,
sólido ponto de partida para o estabelecimento de um esquema de investigações amplas, com boas perspectivas para novas descobertas de outras
substâncias, igualmente valiosas, tendo em vista as favoráveis condições
geológicas regionais.
A região chamada da "Chapada
do Araripe", que, na realidade, interessa grandes áreas dos três Sstaüos
do Ceará, Pernambuco e Piauí, é outra que deve ser atentameate investigada.
Nela já se acham em lavra as mais
abundantes jazidas de gipsita do Brasil e aí se situam também as ocorrências de xisto betuminoso e calcário, de que se não conhece ainda, em
definitivo, o valor econômico.
Ao lado da simples extração e preparo do gesso, de tão larga aplicação,
as perspectivas que se poderiam vislumbrar, ante a industrialização de
tão magníficos depósitos de gipsita,
são enormes quando se atende que os
processos industriais modernos já
permite ma recuperação de enxofre
desse minério.
Os Estados do Ceará, Maranhão e
Piauí, particularmente estes últimos,,
no vale do rio Parnaíba, em que se
conjugam os três grandes problemas
de água subterrânea, carvão e petróleo constituem território bastante
amplo que, só por si, demandaria a
criação de um
órgão especializado
que lhe estimulasse a rápida ascensãu
e decisiva influência no quadro nordestino.
Tão precário é o conhecimento An
setor mineral e dos solos de nossos
Estados, conhecimento, a bem dizer,
colhido erràticamente. que ê flagrante a necessidade dos estudos sistemáticos, científicos e técnibos, bem coordenados e sòlidamente amparados.
Os estudos das jazidas de calcário
na faixa costeira têm acentuada importância, porquanto ali se intercalam
camadas de calcário puro, magníficas para fabricação de cimento, com
outras possuidoras de alto teor de
magnésip e, portanto, absolutamente
impróprias ao seu fabrico.
E' o caso dos calcários da região
costeira de Pernambuco e Paraíba,
onde existem duas fábricas de cimento em funcionamento, uma em fase
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inicial e a outra em fase final de
instalação.
Em relação à fosforita, cabe uma
informação destacada. Em fins de
1950. o Ministério teve conhecimento
da ocorrência de rocha fosfática em
Olinda. Logo ao assumir o cargo, determinei apoio integral aos estudos
preliminares para verificação do real
significado da ocorrência que se mostrou absolutamente promissora.
Realizaram então os técnicos do
Ministério, com intensidade e dedicação aos trabalhos, nos dois últimos
anos, o maioi estudo ininterrupto
que, até agora, teve prosseguimento
no Departamento da Produção Mineral, podendo-se hoje afirmar que a
jazida conhecida e já levantada cor.vtitui o maior elemento propulsor da
recuperação econômica dos solos não
apenas do Nordeste, como do Brasil.
Trata-se de uma das maiores jazidas de fosfato natural existente no
mundo, cuja capacidade prospectada
já alcançou 50.000 toneladas.
Adubos

A importância do adubo é fundamental para o Pais.
O Brasil está situado entre as nações cujo rendimento cultural, ou seja
a produção agrícola média por unidade de superfície, é dos mais baixos
do mundo. Eis uma das causas do
elevado preço de nossos gêneros alimentícios e da instabilidade de suas
safras.
A prática da adubação, que deve
resolver este problema, não se tem
difundido no País pela dificuldade
fundamental dos preços dos fertilizantes, que SÊO considerados os mais
elevados dentre os dos países agrícolas do globo.
Dois fatos essenciais podem ser
preliminarmente mencionados a esse
respeito. O primeiro é que a aplicação de adubos é ainda incipiente entre nós: — apenas 0,5% das propriedades agrícolas brasileiras fazem
adubação química. O segundo é a
falta de produção nacional em condições econômicas.
A importação, embora crescente,
por isso que passou de 200 mil toneladas em 1949 para quase 400.000 em
1951, está custando a fortuna de
Cr$ 435.000.000,00 por ano e não
poderá nunca oferecer a esperança
do fertilizante de baixo preço, como
é necessário à lavoura.

E' conhecido que, nas regiões tropicais, o fósforo e o azôto têm papel dos
mais decisivos na produção agrícola,
fato já comprovado no trabalho experimental de nossos estabelecimentos
especializados em relação também aos
nossos terrenos.
Nos 18 milhões de hectares mobilizados anualmente pelas 26 mais Imiportantes plantas cultivadas no País,
as necessidades calculadas de adubos
fosfatados atingem a 5.700.000 toneladas, e a de azotados, mais ou menos, a 700.000 toneladas.
Em face desses números, a importação das 121.000 toneladas dos onmeiros e 71.000 dos segundos — como
ocorreu no ano máximo de 1951 —
nada significam, mesmo porque a
contribuição da indústria nacional de todas as classes de adubos, — ainda se situa tão-só em 1200.000 toneladas.
Os solos brasileiros necessitam .«r
recuperados. A penúria que ronda as
cidades resulta, sobretudo, das miseráveis médias de produção.
Assim, o fertilizante constitui problema tão importante e tão imperativo como o petróleo.
Ao lado do fosfato, é indispensável
o azôto.
Com o intuito de verificar as possibilidades econômicas de uma usina
de fixação de nitrogênio na região
servida pela Companhia Hidro-Elêtrica do São Francisco, utilizando o
processo electrolítico para obtenção
Uü nidrogenio necessário, o Ministério da Agricultura fez vir ao Brnsil
uma comissão de técnicos da Norskhydro.
Trata-se de bem conhecida organização norueguesa, firma tradicional
no campo da indústria de produçfto
de adubos nitrogenados por processo
electrolítico.
O relatório definitivo da Norskhydro
ainda não foi apresentado ao Ministério; seus técnicos, porém, visitaram
a região nordestina, estiveram em
Paulo Afonso e nas jazidas de fosforita de Olinda e apresentaram um estudo preliminar onde mostram que e
economicamente possível estabelecer
uma fábrica de amônia em Paulo
Afonso, utilizando cerca de 60.000 kw.
A amônia produzida seria transferida
para Recife, mediante um sistema
misto de transporte rodoviário e ferroviário, compreendendo o carregamento de amoníaco sob pressão em
recipientes que, em Arcoverde. seriam
transferidos de caminhões para vagões ferroviários.
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Em Recife, seria a amônia convertida em ácido nítrico, com o qual se
levaria a efeito a solubilização de
uma parte apreciável dos concentrados fosforosos obtidos com o aproveitamento da fosforita. Produzir-se-ia
assim um adubo portador ao mesmo
tempo, de fósforo
e de nitrogênio,
além de considerável quantidade de
nitrato de cálcio — produto de alto
valor como adubo.
Não é necessário encarecer a importância da criação desse núcleo industrial no Nordeste. Alfcn de permitir a produção de fertilizantes a
preço acessível, constituirá o primeiro
passo no estabelecimento de uma indústria química que, dada a proximidade e abundância de importantes
matérias-primas minerais e vegetais,
estará fadada a grande desenvolvimento, tendo toadas estas atividades,
como fundação comum, a energia de
Paulo Afonso.
Entre as matérias-primas minerais
podemos citar calcários, fosfates e o
sal marinho; entre os vegetais, não
devemos esquecer o algodão e o álcool, que poderão servir de base para,
uma indústria quimíca de importância imprevisível.
Levantamentos geológicos
Todos os estudos, no campo mineral, têm de ser articulados e executados com o concurso do geólogo.
Constitui este um elemento técnico
indispensável à solução do problema
das regiões áridas, porquanto são os
conhecedores da crosta terrestre e di»s
seus recursos econômicos, entre cs
quais se destaca a água subterrânea.
O abastecimento de água subterrânea, para a solução do problema das
secas do Nordeste, é um fator fundamental que não nos parece ter sido
encarado com a necessária objetividade, como o ê em todas as regiões
do globo de ambientes áridos semelhantes.
Os açudes são, evidentemente imprescindíveis, mas, além de exigirem
vultosos capitais e lenta construção,
são subordinados a condições geográficas especiais de zonas privilegiadas, e os seus benefícios limitados a
tais zonas.
A exploração de água subterrânea,
por outro lado. pode ser generalizada
por todo o Nordeste, atendendo a
inúmeras necessidades locais de Incontáveis núcleos de povoamento espalhados pela vasta região flagelada.

Mas, em qualquer parte do inundo
onde se pesquisa água subterrânea, o
problema subordina-se, inteiramente,
a estudos geológicos.
A estrutura e a natureza das camadas de rochas, a sua porosidade e
impermeabilidade, além de outros fatores, é que sempre determinam a localização dos poços. Planejar centenas ou milhares de perfurações numa
região árida sem. o conhecimento preliminar da geologia regional, sem
uma pormenorizada carta geológica,
é trabalhar às cegas, com esperança
apenas de achados ocasionais. E a
carta geológica do Nordeste está,
ainda, por ser feita.
E' de justiça mencionar que a antiga, Inspetoria Federal de Obras
contra as Secas, superiormente dirigida pelo eminente engenheiro Misuel
de Arrojado Lisboa, muito fez nesse
sentido, executando importantes trabalhos geológicos iniciais, visando ao
suprimento de água subterrânea.
Até o ano de 1922, publicou a Inspetoria uma série de 52 trabalhos de
ilustres especialistas, demonstrando a
sua atividade polimorfa com estudos
básicos. Mapas geológicos, perícias,
cartas fitogeográficas. monografias
sobre -as chuvas e a climatologia, memórias e projetos de toarra-gens, contribuições para o problema florestal
e agrícola, e mapas topográficos de
quase toda a zona flagelada foram
publicados.
Demonstram o interesse da Inspetoria pelo problema da água subterânea as, numerosas publicações especializadar ainda hoje de valor para
os estudos geológicos no Nordeste, de
autoria de cientistas eminentes como
Crandall, Waring, Small, Sopper e Luciano de Morais.
Tais trabalhos, essencialmente geológicos, revelam a superior compresensão da antiga Inspetoria Federal
de Obras contra as Secas, colocando
o problema de água subterrânea em
bases verdadeiramente cientificas e
técnicas.
Explica-se, desse modo, porque
aquele órgão federal, além da execução de 66 açudes públicos e 27 particulares p.té 1923, de 10 barragens
submersíveis, e de ter então em construção mais 27 açudes públicos e 28
particulares, tenha perfurado, até
1919, 441 poços públicos e 434 particulares.
Por incrível que pareça, somos o
único país do mundo onde se tenta
combater o problema das regiões árl-
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das sem o concurso de geólogos, a
quem deve incumbir uma tarefa básica no estudo geral da região.
E' com o fito de abandonar a rotina de processos empíricos e de resolver os nossos problemas com programas concretos, que iremos tratar o
caso do Nordeste, com ponderações
fundamentadas numa técnica de rigor
científico, posta em execução em todos os países que enfrentam casos similares.
Para c:t:.r apenas alguns exemplos,
vemos que o Serviço Geológico dos Estados Unidos tem um quadro oficial
de cerca de 1.200 geólogos, e que a
França, só na África do Norte, onde.
o clima é permanentemente árido e
desértico, na maior parte da Tunísia, da Argélia e de Marrocos, tem
cerca de 200 geólogos. E' inegável a
contribuição que cabe ao trabalho d3
conhecimento do solo, ao lado de outras atividades técnicas específicas,
no sentido de evitar-se que as populações do £ °nde trecho do Sanara sofram fome e sede. Não há flagelados ali, onde se conjugam esforços técnicos de especialistas em solos, em
mineração, em agricultura, para a
obra de recuperação da região.
Também os geólogos colaboraram no
surto surpreendente do novo Estado de Israel, onde o deserto vai desaparecendo sob as culturas irrigadas
por águas subterrâneas, e centenas
de milhares de quilômetros quadrados da Austrália não poderiam ser
povoados o desenvolvidos sem os estudos geolófgicos quis penmStira,m a
perfuração de inumeráveis poços tubulares.
Poderíamos ainda citar a África do
Sul, o México e muitos outros países,
entre os quais todos os produtores de
carvão e de petróleo, e cuja riqueza
econômica se baseia, em grande parte, nos estudos geológicos.
Dentro dessa orientação, recomendei ao Departamento Nacional da Produção Mineral o convite a um técnico com o objetivo principal de
percorrer a região nordestina e. em
seguida, indicar as bases gerais de
Incremento aos estudos hidrolõglcos,
em particular do Polígono das Secas,
i lançar um plano geral de intensificação d:: trabalhos dessa natureza.
O Departamento Nacional da Produção Mineral convidou o professor
francês Albert Robaux, Chefe do Centro de Estudos Hldrológicos de Mar-

rocos, que já nessa missão se encontra no Nordeste há cerca de um mês.
Aguardo o relatório do referido técnico, que vem trabalhando com a
assistência e cooperação do pessoal
do citado Departamento, a fim de
propor ao Chefe do Governo a criação de uma Comissão técnica, incumbida de todo o serviço geológico e mineralógico do Nordeste, atiavés do contrato de maior número de
técnicos, tendo como base o Laboratório do Departamento Nacional da
Produção Mineral, existente em Campina Grande e, como atribuição imediata, o preparo da carta geológica do
Nordeste; o incremento da busua de
água subteir ânea; o estudo sistemático e intensivo de todo o subsolo da
região; a ampliação da avaliação das
reservas dos minerais ali existentes e
o estudo da instalação de indústrias
básicas necessárias ao aproveitamento dos minerais existentes no Polígono das Secas.
Para execução desta última providência, já está concluído o projeto de
uma instalação piloto, em Campina
Grande, para ceneficiamento dos minérios de tungsténio, de xilita,. de
berilo, de colümbio e de tântalo, a
fim de valorizá-los e permitir que
concorram no mercado internacional,
além de possibilitar seu aproveitamento no Pais, utilizando a energia
hidrelétrica de Paulo Afonso.
Todo esse plano de ação exige realmente maiores recursos financeiros,
dos quais o Ministério da Agricultura,
na realidade, tanto é carecedor. Cabe-me, todavia, informar que o orçamento atual se apresenta em melhores condições pois, no exercício
corrente, já foi destinada a quantia.
de Cr$ 11.900.000,00
para os serviços
de fomento minera 1 no Nordeste, enquanto no exercício anterior essa mesma dotação se limitava a
Cr$ 3.260.000,00.
Também o sistema orográfico do
Nordeste oferece uma contribuição
que deve ser mais devidamente aproveitada no combate às secas.
Lembro, por exemplo, a Serra do
Araripe, que constitui verdadeiro reservatório de águas. Segundo Euzébio
de Oliveira, essa acumulação pela capacidade de retenção das águas representa um volume igual ao da Baía
de Guanabara. Já se iniciou ali a
construção de galerias filtrantes, mas
é necessário ampliá-las, pois a Serra

do Araripe se apresenta como um
açude elevado.
Como a Serra do Araripe, há outras
Ilhas de umidade a serem aproveitadas. E' o caso da Serra do Apodi, no
Rio Grande do Norte, ou da Serra Ia
Meruoca, da 'Serra de Baturité, da de
Maranguape. Estas elevações represam águas, constituindo ilhas úmidas
no meio daquela aridez ou semi-aridez do Nordeste mediterrâneo.
A importância dessas elevações como reservatório resulta do que se
chama "chuvas de Relevo". As montanhas constituem obstáculos aos
ventos alíseos, de modo que as nuvens de chuvas aí se precipitam em
volume maior que em outras partes.
Nestas ilhas úmidas é possível desenvolver-se uma agricultura de maior
rendimento.
Outro não tem. sido o sentido de
ação do Ministério da Agricultura,
preocupado em assistir, dentro das
suas possibilidades, a população nordestina flagelada pelas secas. Temos
procurado justamente atender a essas peculiaridades, de modo a que
sejam compreendidos na atividade de
defesa do homem e da preservação
contra as secas todos os aspectos que
o fenômeno apresenta em sua gravidade econômica e social. Não desconheço, e sou o primeiro a proclamálo, o pouco já feito, ao lado do muito
que há por fazer. Cumpre, porém, não
desanimar, encarar o problema em
seu conjunto, para que não sofram
solução de continuidade os planos
assentados.

Plantas extrativas do Nordeste

Além do algodão Moco, do tipo arbóreo e fibra longa, de raízes profundas e pivotantes, verdadeiro patrimônio vegeta.! da região, cumpre não esquecer outras plantas que são exceções preciosas no ambiente hostil a
que se adaptaram, através dos tempos, algumas constituindo verdadeiros
privilégios no meio vegetal do País e
cio mundo, como ocorre com a carnaubeira e a oittcica, com o caroá, a macambira e o babaçu.
Da primeira, há cerca de 80 milhões
de palmeiras em exploração, com uma
média de 150 gramas d'e cera por pé e
por ano, e outros 80 milhões, ainda,
que não atingiram idade de produzir,
nos agrupamentos nativos irregulares
que dão a nota característica nos mais
importantes vales do Piauí, ceará, Rio
Grande do Norte e paraíba.
A carnaubeira é uma das plantas
nordestinas que não perdem a verdura das folhas, nem mesmo nas mais
rigorosas secas, que só excepcionalmente conseguem destruí-la, e isto
mesmo em conseqüência mais do processo empírico de "corte" ou colheita
exagerada de palmas para extração
da. cera.
O produto derivado dessa indústria
extrativa é o esteio econômico da vida do Piaui e do Ceará, que são os
produtores de 80% da safra brasileira, e é um dos gêneros de exportação
çue mais se valorizaram em nossa história.
A importância dessa indústria extrativa como produtora de divisas pode ser apreciada na exportação geral
do país, como se jegue:
Volume
em quilos

Anos

1946 .,
1947
1948
3949
1951

A oiticica é outra planta também
nativa no Nordeste, de extraordinária
resistência as secas, durante as quais
não perde as folhas nem a verdura,
e que passou a ser uma fonte da riqueza representada por suas sementes, produtoras de um óleo similar e

10.019.364
|

8.387.599
9.291.787
11.109 417
9.579.018

.

Valor
em cruzeiros
492.074.535

383.779.270
285.738.467
343.396.554

321.440.786

até mais secativo do que o óleo cfe
tung, a partir de 1930, quando as
compras totais de sementes somaram
2.800 toneladas a 20 centavos o quilo,
para as prensas acanhadas da fábrica "Míriam", que foram o germe da
grande indústria do presente.
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Vencidas pela química, nas mãos de
Gardner, as dificuldades que tolhiam
o comércio do óleo, praticamente paralisação em Fortaleza por suas qualidades negativas, e fundada a Brasil
Oiticica S A. em i934, os negócios
da oiticica tão depressa tomaram vulto que a exportação do produto no
ano seguime já era de 1.665.500 quilos, no valor de Cr$ 3.377.800,00 e preço médio de Or$ 2,40.
Daí por diante foi mais uma febre
cie entusiasmo do que um desenvolvimento normal de industria nova. Dentro de poucos anoi, para extrair óleo
de oiticica. existiam 19 fábricas no
Nordeste, com uma inversão de capitais superior a Cr$ 30.000.000,00, nas
quais eram consumidas 47.597 toneladas de sementes em 1938, correspondentes a Cr$ 20.400.000,00, distribuídas pelo sertão, onde o preço de compra da matéria prima subira para ...
Cr$ 0,40 o quilo.
Em resumo, a nova riqueza naciojnal, privativa do Nordeste e privilegio do Brasil, já tem sido capaz de
dar 86.689 mil cruzeiros para a exportação anual do Pais, enquanto por
outro lado tem levado ao sertão, para pagamento de suac safras de sementes, 20.400 mil e 49.197 mil cruzeiros por ano.
Embora um pouco fora do perímetro propriamente dite das secas, o
babaçu representa uma das maiores
riquezas da região nordestina, constituindo de certo a base da vida econômica d'o Maranhão, e uma das fontes de divisas par aa balança comercial brasileira.
Indústria também essencialmente
extrativa e explorada mediante processos rotineiros, por força da complexidade de certos problemas que lhe
&ão peculiares, o babaçu vale até aqui

Anos

1946
1947
1948
1949
J950
1951

|

pelas amêndoas e pelo óleo delas extraido, de grande aplicação como comestível e também nas indústrias de
sabão, sabonetes, esteartna, etc.
Se a zona de produção de amêndoas se encontra preponderantemente
nos Estados do Maranhão e do Piauí
e parte em Goiás, a indústria do óleo
celas derivado se estende por 9 Estados, inclusive o Distrito Federal, que
laorica mais ae um têrçc da produção
racional, seguindo-se o Maranhão,
São Paulo, Piauí, Pernambuco, etc.
A c'-speito da quebra do coco e da
extração das amêndoas ser realizada
manualmente por meio do emprego do
machado, no ano de 1950, o pais produziu 126.500 toneladas de amêndoas
de babaçu no valor global de
Cr$ 339.505.000,00.
Só essas três plantas nativas que
acabam cTe ser mencionadas, cuja racionalização de exploração ainda está
l>or ser feita, representam com sua resistência ou adaptação às secas, uma
verdadeira preciosidade, sobretudo porque potíem dar ao Nordeste muito
mais do que vem dando até agora.
No campo das plantas cultivadas, há
oxitras extremamente interessantes pela sua adaptação ao meio hostil cío
Nordeste e pelo valor econômico que
representam, vale citar o agave e o
algodão seridó.
Foi por ocasião da última guerra
que a lavoura do agave começou a se
expandir, em progressão sempre crescente, em vários Estados daquela região. De país importador que éramos,
passamos a ser exportador, de tal maneira que em pouco conseguimos o
terceiro posto na produção mundial.
O quadro a seguir mostra o movimento da exportação do agave no período compreendido entre 1946 e 1951:
Quantidade
exportada

Valor
em cruzeiros

2.750.411
14.049.813
19.862.558
23.017.754
46.654.823
57.389.000

19.239.936
95.686.731
116.275.426
117.829.651
243.957.397
432.407.000

Em 1952, a produção foi estimada
em 75.000.000 de quilos, du qual 90%
se destinaria à exportação. Acontece,
porém, que, por efeito da baixa das
cotações, houve completa desorganização na vida econômica de Estados
que, como a Paraíba, se dedicaram
amplamente à interessante cultura,
determinando nas suas rendas impressionante redução, paralisadas, como se
acham, as transações do agave.
O Senhor Presidente da República,
atendendo às razões que lhe expus a
20 de agosto próximo passado e ao
apelo unânime dos produtores, através dos seus órgãos representativos,
autorizou as operações de financiamento que vêm sendo realizadas pelo
Banco do Brasil, desafogando a aguda
situação de crise de mercados, agravada, nestes últimos meses, pelo flagelo das secas.
A vertical queda de preços de um
produto que ocupava e ainda ocupa
uma posição de destacada importância na economia nordestina teria de
provocar, como aconteceu, violento desequilíbrio na estrutura econômica regional.
Como se não bastasse essa desgraça, veio outra pior, a seca de 53, cujos
malefícios estavam sendo acumulados
pelas longas estiagens dos dois anos
anteriores.
O financiamento da produção é, sem
dúvida, uma solução de emergência.
Reclama o problema uma solução de
base para o qual convoco, desde logo, a atenção dos órgãos financiadores da produção nacional. O caminho,
logicamente, é da criação de um mercado interno paru o agave, através da
fabricação racional e intensiva de telas para sacos de cordoalha e da industrialização dos resíduos e subprodutos .
Para alcançar esse objetivo o Ministério da Agricultura articula providências para evitar a dispersão das
culturas, selecionando variedades de
maior rendimento, concentrando-as em
áreas de terra de baixo valor e mais
pianas, de modo a permitir reduv7ão
no custo de produção e maior e melhor aproveitamento industrial.
Por outro !ado, cumpre promover a
instalação de grandes cooperativas ou
usinas centrais servidas em breve pela energia de Paulo Afonso, em regime industrial destinado a produzir, em
inrga escala, evitando o desperdício do
produto e da mão-de-obra, atualmente fragmentada em milhares de pe-

quenos maquinismos que encarecem e
comprometem a qualidade da fibra.
A produção de algodão de fibra longa constitui, graças às condições
peculiares de certas áreas do Rio
Grande do Norte, Paraíba, Ceará e
Pernambuco, um patrimônio vegetal
exclusivo do Nordeste. A produção do
algodão de fibra longa desses quatro
Estados atinge, aproximadamente, a
21 000 toneladas e a necessidade atual
do País se acha estimada em cerca de
^5.000 toneladas de pluma.
Apesar da falta de uniformidade, o
nosso algodão de fibra longa, sem
mesmo mencionarmos as possibilidades de exportação, tem despertado entre os industriais brasileiros, aparelhados para produção de tecidos finos,
um grande interesse. E os tecidos fabricados com p algodão "Moco" têm
obtido extraordinária aceitação.
Do algodão 'Gerido", assim criacTo
pela Estação Experimental de Seridó,
após oito anos de trabalho bem dirigido, foram plantados, em 1952, 332
hectares e, neste primeiro trimestre de
iü53, mais 700 hectares.
Possui, assim, atualmente, o Ministério da Agricultura, através daquela
Estação, mil hectares de algodão "Seridó", que deverão produzir no mínimo 200 toneladas de sementes, anualmente e durante um período de 6 a
7 anos, tendo em vista o fato deste
algodão ser vivaz.
Com o sucesso obtido por aquela Estação Experimental, o Ministério da
Agricultura resolveu este ano traçar
um programa para substituir gradativamente todas as antigas culturas de
tugodão "Moco" comum pele novo tipo.
Em face das dificuldades para essa,
ampliação de área de cultura, o Departamento Nacional da Produção Vegetal e o Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas, ambos do Ministério
ria Agricultura, foram incumbidos de
incentivar os agricultores dos 4 Estados referidos, numa campanha ativa,
para que criem plantação nova, com
uma área totaJ mínima de 9.000 hectares, em 1954.
A situação do Serviço de Experimentação, na zona do Seridó, era de
•resaparelhamento completo, pelo menos na parte agrícola. Hoje, poréin,
ia funcionam na zona sob controle da
Estação 10 conjuntos de tratores.
À Estação Experimental de çruzeta,
que foi criada POÍ iniciativa do
Deputado José Augusto, patrocinador
da campanha em prol do algodão "Sendo", caberá a responsabilidade de
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fornecer sementes selecionadas para
Para istc já loram dados os passos
todas as novas culturas, de modo a
necessários. Os órgãos técnicos do
garantir a plantação de linhagens ri- Ministério estudaram e fixaram os tigorosamente comprovadas do tipo "Sepos de trator mais convenientes a
ndo".
agricultura brasileira. E'-me sobreAs Seções de pomenfco Agrícola demodo grato anunciar que, alem da
verão promover junto aos governos dos
iniciativa oticial de aproveitamento
Estados interessados e entre os agrida Fáorica Nacional de Motores para
cultores da região uma campanha ina fabricação do trator nacional, outensiva, em prol da formação de notras organizações produtoras de mavas culturas de algodão a serem planquinaria agrícola estào, neste momentadas em consórcio com culturas de
to, em entendimentos adiantados com
produção de alimento.
o Governo brasileiro, através do MiGraças ao esforço conjugado desses
nistério da Agricultura, a tim de
dois órgãos do Ministério da Agricultutransferirem para o nosso Pais as
ra, em cooperação com os interessasuas atividades industriais. E' uma
dos na cultura do novo tipo de algoinformação verdadeiramente auspidão de fibra »onga, foi possível conciosa que desejo prestar, neste instar, para 1952. com 3 toneladas de setante, aos Senhores Representantes
mentes; para 1953. com 2( toneladas
do povo brasileiro. Mas, para o fune, para 1954, ter-se-ão 200 toneladas.
cionamento em condições de eficiPara execução do plano agrícola de
ência e de rendimento dos tratores
emergência, seriam precisos assistêne da maquinaria agrícola, seria precia técnica, sementes, máquinas e asciso que houvesse especialização de
sistência financeira. A questão de
pessoal, isto é, técnicos; e isso, tam-maquinaria agrícola, estamos probém, o Governo está executando.
curando resolvê-la não obstante toNo Nordeste instalam-se escolas
das as dificuldades de importação
para preparo de tratoristas: em Perexistentes. No início de 1951, o Nornambuco,
já está em funcionamento
deste brasileiro, nos seus serviços ofio centro de tratoristas, em Tapera;
ciais, do Piauí à Bahia, possuía 112
na Paraíba, está sendo instalado na
tratores. Atualmente trabalham naFazenda Bananeiras; no Ceará, em
quela região 383.
Lavras de Mangabeira; no Rio GranSó no ano passado Incorporaramde do Norte, na Fazenda Rockefeiler;
se aos estabelecimentos oíiciais do
em Sergipe, na Escola de Quiçamá;
Nordeste 161 daqueles veículos. A
em Alagoas, na Escola de Iniciação
quantidade ê ainda pequena, mas suAgrícola Satuba.
perior a totalidade do número de
Como vêem os Senhores Deputados,
máquinas agrícolas encontradas quanalém da máquina, o Ministério esta
do se iniciou o atual período gover- cogitando e resolvendo seriamente o
namental.
problema do pessoa) capaz de maneja-la. Quando se iniciou o atual GoO processo de mecanização da lavoura brasileira tem recebido do Preverno, existia apenas um centro de
treinamento de tratoristas pertencensidente Getúlio Vargas apoio e estíte ao Ministério, em Ipanema, no Esmulo verdadeiramente notáveis. Nos
dois últimos anos, pode-se dizer que
tado de São Paulo. No ano corrente,
o Brasil foi o Pais que mais avanentre aqueles que vão ser fundados
çou no setor da mecanização da Jano Sul do Pais e no Nordeste, serão
voura. Passamos de 14 mil tratores
construídos e inaugurados nove centros de tratoristas.
existente^ no inicio do Governo Getúlio Vargas para 32 mil, atualmente.
Por sua vez, para completar de íorE' de fato, ainda uma cllra muito
ma mais rápida a mecanização da
pequena. As necessidades da área
lavoura brasileira, o Ministério da
agrícola cultivada, situada em torno
Agricultura, devidamente autorizado
de 18 milhões de hectares, exigem,
pelo Presidente da República, apreconsiderando-se que um trator pode
sentou à apreciação da Comissão
preparar uma área media de 150 hecMista Brasil-Estados Unidos um platares por ano, 72 mil tratores. Culno de aquisição de maquinaria agríturas násicas para a alimentação, encola baseado na cifra de 18 milhões
tre as quais destaco o trigo, o arroz
de dólares, a quanto montava o eme o milho, não são praticáveis hoje
préstimo solicitado.
em dia senão com o uso da mecaO plano de distribuição desta manização. Está o Governo empenhaao
quinaria foi totalmente elaborado
na fabricação do trator nacional.
pelo Ministério, E' oportuno aqui In-
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formar que dos levantamentos pro- Nordeste, através de planos a longe
cedidos nos três últimos anos nas
prazo, fundamentados na aplicação
dos recursos constitucionais ou outros
importações, verificou-se que oito
— única maneira de atacar-se, de vez,
marcas de tratores constituíram 93%
esse velho problema econômico e sodas importações brasileiras O Miniscial — a seca — que afeta a um
tério fixou, então, o critério de soquinto da população total do País.
mente encomendar essa? maciuinas.
A idéia desse órgão de coordenação
para as quais se está formando uma
para o Nordeste está bem aceita, no
tradição no País. Fizemos a distrimomento
dentro e fora do Congresso.
buição das quotas por Estado e oelos
Acredito aue estamos em vias de confabricantes
mas
considerando o
cretizá-la.
Nordeste, e considerando, igualmente,
Creio mesmo que a iniciativa do
os Estados do Piauí e Maranhão como
Sr. Presidente da República de conregiões realmente subdesenvolvidas,
vidar o Governador da Paraíba, o
criamos, em seu benefício, quotas adiSr. José Américo, para supervisionar
cionais a fim de permitir" a imporou para coordenar as medidas em
tação de maior quantidade de máexecução, tantas delas levadas * efeito
quinas destinadas ao preparo de tersob forma dispersa, constitua o orlreno.
meiro passo oara a composição de
No critério geral as quotas para a
uma comissão nos moldes por mim
Bahia, Maranhão e Ceará, foram mais
sueeridns no relatório que então apresentei a S. Kx*.
do que duplicadas, e ainda pelo porto
de Recife se fará uma
importação
Em resumo posso dizer que nunca
1
s-iKeta-nrial pira dota* n.= nutr*** F.«o Ministério da Agricultura se dedicou
tados, como Paraíba, Alagoas e Sergitão i^tnn^ampntp ani p^blpmas a?rope, de máquinas de maior porte, capapastoris no Nordeste como presentezes de preparar o terreno e construir
mente.
pequenos açudes, reservatórios dágua
O quadro que anexo à presente exque sfio elementos de fixação permaposição revela o aumento subsrarvcial
nente do fazendeiro à sua terra. .Desta
que se verificou, nos recursos d"s fi namaneira, ter-se-á dado contribuição
ácf ao Nordeste, nc atual go-'p>no do
substancial e preponderante ao comPresidente Vargas. Essa ma1oracã'i,
bate aos efeitos das secas.
inegável, nas verbas destinada,-; à solução — sob todos a< aspecto? - 3o
T-.irihlpmq fía cíviq norrtpctir"} P rt*">"<*
Coordenação administrativa para
eloqüente e consoladora do sentido
o Nordeste
raciona] que o Presidente Var«,-i,- vem
imprimindo à sus patriótica missa".
No relatório sobre a seca no NorO início de aproveita.mfnto do» vadeste, que apresentei ao Exmo. Seles úmidos, o desenvolvimento em
nhor Presidente da República, depois
Píoala amnla de colônia acrír-nias e
de meu regresso da visita à região
núcleo.' coloniais o aumento --cnsívei
para examinar os efeitos da presente
do número de tratores e0 outras
máestiagem, lembrava que a natureza
nuinas agrícolas e H ir.ifi *- 5 ™ <i° fados: problemas com que o Governo
7er reverter nari a recião ma.ts dP
terá de defrontar-se no Nordeste exil. 500 mcto-bonrbas. distribuídas a
gia a presença, na região, de pequena
agricultores localizados em zonas riequipe de homens responsáveis e cabeirinhas, tudo isso vem mostrar a
pazes, representando of vários órgãos
presença do Ministério na solução do
da administração pública, conheceproblema
nordestino.
dores dos problemas do meio e oossuidores de soma de amplos poderes
As impressões e informações que
para tomar decisões sobre programas
vos transmito bem demonstram que se
deve encarar o combate aos efeitos
a realizar.
das secas dentro de um sistema ad£ essa Comissão caberia, na fase
ministrativo e econômico regional
atual da crise aguda executar a pocom
o aproveitamento de todos os relítica assistência] de governo, mediante
cursos
coordenados.
articulação direta com os trovemos
A participação do Governo Federal,
estaduais, municipais e entidades
de aue ia vos dei uma idéia precisa
particulares e. passada a emergência,
de como se vem fazendo, deve contransformar-se no núcleo centra) de
centrar-se, especialmente, nessa taum organismo ou conselho regional
refa de planeiamentn regional. _aue
mais amplo para formular as bases
parte de estudos geolósicos. ecológide uma política oficial de combate
cos e sociais, para assentar as bases
permanente aos efeitos da seca no
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de uma ação que compreenda a totalidade dos elementos mobilizáveis em
benefício da coletividade nordestina
e, por extensão err beneficio de todo
o País. A este planejamento não deverão ser estranhos os governos estaduais. Devem estar ligados ao federal, através de acordos ou convênios que esta.be't:ça.m a unidade ae
ação e convergência de recursos diversos para um t:m comum. Por outro
lado, o planejamento permitirá &)near exatamente, err seus limite?
ecológicos, a região mediterrânea do
Nordeste, fixando-lhe contornos precisos, de modo a tirar partido de
todas as peculiaridades regionais.
Estas peculiaridades não podem ser
desprezadas Trate-se de toda uma
região que possui, em seu âmbito,
áreas específicas, em aue se conjugam
elementos geográficos e sociais particulares. De modo que. no planejamento geral, cumpre considerar o?
aspectos peculiares dessas zonas l/mas
são mais sensíveis à pequena açudagem, outras mais próprias aos poços
tubulares, outras ainda mais adequadas ao desenvolvimento de uma agricultura de subsistência; cada uma

apresenta aspectos peculiares, dentro
do quadro gera.!. Fará um planejamento global há que observar, portanto os aspectos parrx ulares.
Se não houver interrupção na linha
de ataque desse problema de desenvolvimento agrícola, tenho certeza de
que melhores dias recompensarão a
heróica resistência do homem do nordeste, sobre cmem tanto se tem falado, escrito, lamentado, sobre cuja
desgraça têm sido derramados rios de
tinta e bem assim, tantos recursos
têm sido aplicado? dispersivamente.
Estou certo de que. desta vez. entrarpmo' numa fase fie melhor oripn-U.
cão, pois essa é a decisão do Governo
e esD^;ialment€ a do Presidente Getúlio Varaas, incansável na solidariedade aos mais humildes e na preocupação constante de amparo à terra
e ô gente nordestinas.
As retificações das crueldades da
natureza difícil e revel, — tenho como
certo que estão sendo aeora atacadas
de forma adequada e justa, de sorte
a evitarem-se os sacrifícios de uma
população forte, destemerosa e resistente, somo é a gente nordestina.
(Muito bem; muito bem. Palmas).
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Os quadros estatísticos a seguir ilustram alguns aspectos desenvolvidos na exposição do Ministro João Cleophas.
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POPULAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO
(Segundo os resultados preliminares do Recenseamento Geral de 1950)

t~
°o

*

"5

i-i
»-H
10

m
os

CT

eô
oi

S

População

Estado
Pernambuco

549 468

Alagoas

349.652

Sergipe

121.74»

Bahia

936.893

Minas Gerais

1.708.692

Total

3.666.452

o

s

•3

.ao

1
Superfície do vale: 629.566km2.
Densidade (hab/km2): 5,82.
J Ijfcj j l í ; ,

S
o

PREÇO DOS ADUBOS PARA O AGRICULTOR

iÍ

(.Dólar por tonelada)
Países

Azo to

P 205

K 20

475
426

134

152
130
148
119
73
120
157
57
120
105
101
99
62
83
56
2.450

s
o

„

400
364
350
325
300
295
287
276
264
250
245
167
134
905

198
174
60

150

.127
245
122

154 ^
132
116
142
92
91
90
473

«

5
r-!

ao,

IMPORTAÇÃO DE FOSFATOS NO QÜINQÜÊNIO DE 1948-1952
1948 — kg. 47.698.866
1949 — kg. 68.557.750
kg. 157.109.066
1950
1851 — kg. 225.556.368
1853 — kg. 129.084.220

35.190.644,00
32.288.557,00
185.821.197,00
193.471.690,00
115.149.290,00

•s

oS.

B

ü>

Norde

Portugal
Suíça
Itália
Luxemburgo
França
Bélgica
Grécia
Áustria
Irlanda
Suécia
Dinamarca
Holanda
Alemanha
Reino Unido
Noruega
Brasil
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DISTRIBUIÇÃO DE VERBAS PARA O EXERCÍCIO DE 1953, POR
ESTADOS
Piauí:
Cr$
Cr$
1.150.000
Ministério da Aeronáutica
11.156.000
Ministério da Agricultura
9.892.000
Ministério da Educação e Saúde
2.420.000
Ministério da Justiça
29.100.000
Ministério da Viação e Obras Públicas
85.778.00»
31.700.000
Plano S. A. L. T. E
Ceará:
Ministério da Aeronáutica
Ministério da Agricultura
Ministério da Educação e Saúde
Ministério da Justiça
Ministério da Viação e Obras Públicas
Plano S. A. L. T. E

2.500.000
22.309.000
23.170.000
4.440.000
81.500.000
35.000.000

168.919.000

Rio Grande do Norte:
Ministério da Aeronáutica
Ministério da Agricultura
Ministério da Educação e Saúde
Ministério da Justiça
Ministério da Viação e Obras Públicas
Plano S. A. L. T. E

1.850.000
13.218.000
10.940.000
2.970.000
43.500.000
10.700.000

83.178.000

Paraíba:
Ministério da Aeronáutica
Ministério da Agricultura
Ministério da Educação e Saúde
Ministério da Justiça
Ministério da Viação e Obras Públicas
Plano S. A. L. T. E

Globais:
Ministério da Agricultura
Ministério da Educação e Saúde
Ministério da Viação e Obras Públicas
Ministério da Fazenda
Comissão do Vale do São Francisco ..
Plano S. A. L. T E

4.775.000
28.388.000
28.910.000
6.100.000
62.500.000
25.000.000
7.400.000

163.073.000

19.800.000
234.500.000
130.500.000
271.445.800
166.000.000
119.000.000

941.245.800
1.813.101.300

7.775.000
15.686.000
14.295.000

NOTA — Nos totais acima apontados, para cada Estado, estão incluídas as
dotações de Auxílios e Subvenções nos seguintes montantes:

3.330.000

47.200.000
750.000

Bahia;
Ministério da Aeronáutica
Ministério da Agricultura
Ministério da Educação, e Saúde
Ministério da Justiça
Ministério da Viação e Obras Públicas
Comissão do Vale do São Francisco
Plano S. A. L. T. E

89.036.000
Ministério da Educação e Saúde
Ministério da Justiça
Ministério da Agricultura

Pernambuco:
Ministério da Aeronáutica
Ministério da Agricultura
Ministério da Educação e Saúde
Ministério da Justiça
Ministério da Viação e Obras Públicas
Comissão do Vale do São Francisco
Plano S. A, L. T. E

6.525.000
33.710.000
21.611.000
4.670.000
43.600.000
5.000.000 >
57.500.000

172.616.000

(Alagoas:
Ministério da Aeronáutica
Ministério da Agricultura
Ministério da Educação e Saúde
Ministério da Justiça
Ministério da Viação e Obras Públicas
Comissão do Vale do São Francisco
Plano S. A. L. T. E

1.975.000
13.220.000
12.220.000
2.570.000
&. 000.000
9.000.000
9.700.000

57.685.000

Globais:
Ministério da Aeronáutica
Ministério da Agricultura
Ministério da Educação e Saúde
Ministério da Justiça
Ministério da Viação e Obras Públicas .1..
Comissão dó Vale do São Francisco
Plano S. A.. L. T. E
,

l. 200.000
13.100.000
12.220.500
2.950.000
13.200.000
2.000.000
6.900.000

51.570.500

Cr$
154.689.000
41.595.000
15.357.000

Cr$
211.641.000
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O SR. TENÓRIO CAVALCANTI —
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Senhor Ministro.
Bendigamos o momento em que
convocamos o Ministro de Estado
para, em assembléia pública, discutirmos problemas vitais do País.
Sei, Sr. Ministro, que esta não é a
oportunidade apropriada para expansões improvisadas, em que o orador
por vezes conduzido pelo entusiasmo,
pode tomar rumos inesperados e acó
desaconselhados. Mas V. Exa. não
ignora que cada homem do mesmo
nível deve ter a sua razão e, por conseguinte, respeitar a razão do outro.
Os nossos pontos de vista podem não
se harmonizar; posso discordar do
ponto de vista de Vossa Excelência,
do mesmo modo que Vossa Excelência tem o direito de discordar do
meu. Tudo isto, porém, dentre dos
velhos princípios de respeito e liberdade. O que estamos procurando é
movimentar a alavanca da razão, para
saber se ela está ao lado do Governo que V. Exa. defende e exalta,
ou se está do nosso lado, que fazemos ao mesmo, restriçções. Por isso,
Sr. Ministro, eu disse aqui, quando
convocado o Sr. Ministro Horácio Lafer, que nós, improvisadores, ou oradores, temos uma semelhança muito
estreita com os gatos, isto é: ambos
arranhamos. Com a diferença que o
gato arranha primeiro e depois congratula-se, e nós, oradores, congratulamo-nos primeiro (para depois arranhar.
Quero, de início, felicitar Vossa Excelência pela ótima exposição, serena,
objetiva, usando como usou, de engenho, de sutileza e de habilidade.
Devo mesmo dizer que em alguns trechos da exposição com que nos honrou, V. Exa. foi até persuasivo, convenceu a muitos Senhores Deputados
de que tem razão o Senhor Presidente da (República, quando diz que vêem V. Exa. um excelente auxiliar de
seu governo.

Vamos, Sr. Ministro, após as congratulações, entrar na parte das
unhas, dos arranhões. Minha primeira pergunta é a seguinte.
Houve
algum estudo ou programa, a fim de
que, progressivamente, se resolva o
problema de modo definitivo em regiões limitadas, selecionadas segundo o critério técnico e demográfico,
resistindo a injunções políticas ou
pressão de interesses que pulverizam
demais os restritos recursos de que
dispõem o Ministério e a União para
um ataque generalizado do problema
em toda a região do Polígono das
Secas?
Esta, a minha primeira pergunta.
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — O combate aos efeitos ei n s
secas é uma atribuição específica do
Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, mas tem-se verificado que é preciso encarar o problema sob todos os seus aspectos. E f'n
exatamente isso que declarei há pouco. Nestas condições, a interferência
do Ministério da Agricultura é indispensável para formular as bases do
plano de produção agrícola, a fim de
assegurar a criação de centros permanentes de prpdução e de resistência,
por conseguinte, aos efeitos das secas
naquela região.
O SR. TENÓRIO CAVALCANTI —
V. Exa., Sr. Ministro, acha que o
plano de pequena ou grande açudagem resolve o problema da seca?
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — Ambas as soluções são indicadas, dependendo da natureza e das
condições em que qualquer delas vai
ser aplicada.
O SR. TENÓRIO CAVALCANTI —
Sr. Ministro, V. Exa. não ignora
como os governos, de um modo geral,
valendo-me de imagem de um poeta,
são como um dia de sol: agradam
muito quando aparecem, fulguram só
meio dia e geralmente se alteram ao
cair da noite. O atual Governo ogra-

56 —

dou muito ao aparecer, porque trazia um programa de promessas que
nos davam a confortadora esperança
de que resolveria o problema do encarecimento da vida.
Preciso dizer a V. Exa., antes de
formular uma pergunta, notadamente
a V. Exa., como bom sertanejo, qus
os nossos patrícios vêm morrendo de
fome e de sede no Nordeste desde
1877, ano da grande seca. De lá para
cá temos assistido a esse fenômeno
quase que todos os anos, a culminar
com a seca de 1915, que foi avassaladora e destruiu mais de 10% dos sertanejos. Hoje, após quase um século,
o problema do Nordeste está sendo
debatido e discutido em tertúlias pedantescas e infindas, sem que o caso
tenha solução definitiva,
Vemos os nossos patrícios do Norte,
considerados como bons, morrendo
de fome. E se continuarem como tolos morrerão de miséria também. E
quando chegam ao desespero, às raias
do banditismo, morrem como bandidos. Assim, de qualquer modo, estão condenados a morrer como bons,
como tolos ou como bandidos.
Dessa forma têm nascido, vivido e
terminado as gerações do Nordeste,
sem uma solução prática para o seu
problema. Agora, depois de um século, a nova geração entende resolver
o problema do Nordeste por meio da
açudagem. Pergunto a V. Exa., dentro do velho aforismo da Medicina
de que, quando um remédio não cura,
cura o fogo e se o fogo não cura.
cura o ferro. Mas, se o ferro, o fogo
ou o remédio não curarem o mal, de
duas uma: ou o prognóstico está errado ou o doente está desenganado.
Até hoje o diagnóstico tem sido o
mesmo. Pergunto a V. Exa.: já não
é tempo de mudarmos o processo ?om
relação ao problema do Nordeste e
adotarmos um processo de planificação relativamente ao Nordeste para
tentar salvar paciente que inevitavelmente está. desenganado? Esta, a minha pergunta: se V. Exa. é partidário do novo processo que venha resolver o problema do Nordeste.
O Sr. Flores da Cunha — Sr. Ministro: os espanhóis têm uma frase
que sintetiza o pensamento do nobre
Deputado Tenório Cavalcanti, que se
Jiacer ai dolor anando ei remédio no
tiene?... (Risos).
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA— Parece-me ter sido claro na
exposição quando acentuei que o pro-

blema de combate às secas é problema de mobilização total de energias
e recursos. Não se trata apenas ae
um fenômeno climático. Os aspectos
econômicos devem ser considerados.
Esse, o tema central que desenvolvi,
respondendo, assim, na minha exposição, ao ponto que V. Exa. formulou.
O Sr. Tenório Cavalcanti -- Mas
V. Exa., que falou em irrigação —
tenho em mãos a exposição de Vossa
Excelência, que tive p cuidado de ler
antes, tenho, ademais, acompanhado
o discurso de V. Exa. para leitura da
cópia...
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA - - Muito obrigado a Voa-?u
Excelência.
O Sr. Tenório Cavalcanti - - ...
não aborda o problema da irrigação
do Nordeste dentro de um plano mais
substancial. V. Exa. o aborda, a meu
ver — e salvo melhor juízo — dentro de um plano muito superficial,
porque é o velho plano que se vem
adotando nesse particular.
V. Exa. não ignora que as terras
do sertão estão exauridas. E' fenômeno que os mais profundos estudiosos na matéria têm constatado, e a
prática também vem nos ensinando.
O hábito das coivaras calcinadoras,
as erosões e uma série de outros fenômenos que não convém enumerar,
têm contribuído para que as terras
do Nordeste ficassem exauridas, de
modo que a açudagem tem uma grande vantagem, de favorecer esta ou
aquela região. Mas não resolve J problema de um modo geral na região
assolada.
Pergunto então: V. Exa. não proferiria desprezar esse problema, ou melhor, conservá-lo lentamente a par
com o problema de base, com o problema de recuperação da região por
meio de irrigação pelo São Francisco
e auxiliado pelo Tocantins, sem desprezar a questão das cabeceiras cJo
açude de Orós, que é um dos problemas fundamentais da zona, notadamente, do Ceará? V. Exa. não acha
que o problema da irrigação por meio
do São Francisco e do Tocantins resolveria, pelo menos para o futuro
em definitivo aquele problema?
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — (Antes de chegarmos ao Tocantins encontráramos outros rios,
digamos logo o Parnaíba, muito mais
(próximo da região seca, a terça pai te
da distância de terras muito mais
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férteis, como acentuou o nobre Deputado Sigefredo Pacheco, que poderiam
ser utilizadas. Quis acentuar que é
necessária a participação do Ministério da (Agricultura na solução do
problema, e que ele está, ainda que,
digamos, timidamente, contribuindo
para a solução do problema. Aí tive
oportunidade de referir-me ã questão do aproveitamento por irrigação
do São Francisco, mostrando mesmo
que, antes das grandes obras projetadas dentro do plano geral de ação,
agora, aqui, no Congresso, se deveriam fazer obras mais elementares,
mais modestas no sentido de encaminhar, até educativamente, essas populações para uma agricultura irriO Sr. Tenório Cavalcanti — Outra
pergunta: na eventualidade de o Governo deliberar a irrigação de acordo com a exposição de V. Exa., pensa que se resolve o problema por iiic-io
da irrigação, sem fertilizante ?
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — Falei há pouco tamoém nos
fertilizantes.
O Sr. Tenório Cavalcanti — Prestei atenção.
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA - - Tive ensejo de tiize" que
o proble&ia do fertilizante é tão importante quanto o do petróleo, embora menos agitado.
O Sr. Tenório Cavalcanti — Exato
Então, pergunto a V. Exa.: por que
não tratamos desde já do aproveitamento da energia de Paulo Afonso, que está sendo destinada à Bania
e Recife, nesta hora, para a montagem de uma grande fábrica de azoto
atmosférico, destinado à fertilização
da região?
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — Também me referi, na rainha exposição, a que os maiores técnicos, em estudos e projetos de fabrico de adubos pelo processo eletrolítico, são os noruegueses, e o Ministério, por autorização do Sr. Presidente da República, já havia determinado esses estudos, devendo receber, dentro em breve, um projeto dessas organizações técnicas norueguesas.
O Sr. Tenório Cavalcanti — Já é
então objeto de cogitação do Governo criar uma fábrica de azoto atmosférico, aproveitando a energia cie
Paulo Afonso?

O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — Exatamente.
O Sr. Tenório Cavalcanti — Considero a mensagem de V. Exa. completa, sob todos os títulos, uma das paginas mais admiráveis, e digna cia
nossa homenagem.
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — Obrigado a V. Exa.
O Sr. Tenório Cavalcanti — Se isto
se realizar, poderemos dizer aos nordestinos que teremos, pelo menos, resolvido um problema que está atrofiando e liquidando a vida daquela
região.
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — Dentro de alguns meses teremos o projeto definitivo aqui, em
mãos do Governo brasileiro.
O Sr. Tenório Cavalcanti — Senhor
Ministro, V. Exa., na sua exposição,
declarou que, quando o Sr. Presidente Getúlio Vargas assumiu o Governo
encontrou 14 mil tratores, aquisição
de governos anteriores, e que em dois
anos elevou essa quantidade para 30
mil tratores, quantos existem atualmente a serviço da agricultura no
País. Pergunto a V. Exa. que deve naturalmente saber que a Europa possui
atualmente cerca de dois milhões de
tratores e os Estados Unidos cerca de
18 milhões, se não sabe que 30 mil
tratores para um País considerado
essencialmente agrícola, como o Brasil, é, sem dúvida, a razão do déficit
entre a produção e o consumo nesta
conjuntura da vida brasileira?
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — Fiz recentemente uma palestra na Associação Comercial Problemas e (Aspectos da Produção e
da Economia Agrária no Brasil —,
mostrando que o déficit de tratores,
no momento, era de ordem de 50 e
tantos mil para a atual área cultivada, considerando um aproveitamento de 150 hectares por ano, para trabalho de cada trator.
O Sr. Tenório Cavalcanti — Quantos tratores são indispensáveis para
movimentar a máquina da produção
no País?
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — Precisaríamos de cerca de
80 mil.
Tenho alguns dados daquela palestra e vou oferecê-los a V. Exa.
O Sr. Tenório Cavalcanti — Otr\gado a V. Exa. Pois bem, Sr. Minis-
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tro, para mostrar o erro da política
do Governo Federal, basta apenas
mostrar a V. Ex.a os seguintes
dados:
O Brasil, que V. Ex.B calcula precisar atualmente de mais de 80 mil
tratores — digo que a precisa de meio
milhão, mas V. Ex. , com mais autoridade do que eu, diz que 80 mil
resolvem...
O Sr. José Joffily — E' preciso que
V. Ex.a leve em conta a capacidade
aquisitiva. Teoricamente, pode precisar de meio milhão. Mas, a capacidade aquisitiva está à altura desse
meio milhão?
O Sr. Tenório Cavalcanti — Estou
falando da política de produção.
O Sr. Flores da Cunha . Não se
pode considerar apenas a capacidade
aquisitiva, porque há, também, os
acidentes de terrenos, na maioria das
áreas do País, que não permitem o
emprego desses tratores.
O Sr. Silvio Echenique — Tem-se
que considerar, pois, a capacidade de
aproveitamento.
O Sr. Tenório Cavalcanti — Exato.
Então, vamos a um caso concreto.
Como se compreende que a Argentina,
no ano passado, tivesse adquirido, só
num ano. cerca de 50 mil tratores e
5 mil automóveis e o Brasil tivesse
adquirido cerca de 80 mil automóveis
e pouco mais de 6 mil tratores?
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — A resposta, que escapa um
pouco às minhas atribuições, demandaria explanação muito longa e que
o tempo não comporta. V. Ex.a encontraria logo uma das razões na
pressão demagógica que a vida das
capitais exerce no País, fazendo com
que se prefira o automóvel ao trator.
O Sr. Tenório Cavalcanti — Vossa
Excelência poderia informar à Câmara quantas toneladas de salitre o
Governo adquiriu o ano passado para
fertilização do nosso solo?
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — O Governo, propriamente,
não adquire adubos, a não ser para
utilização nos seus estabelecimentos
oficiais. A importação de adubos, no
ano passado, regrediu em relação ao
ano de 1951, em razão da dificuldade
de divisas para aquisição. Não tenho,
de momento, o que foi adquirido pelos estabelecimentos oficiais, mas é

uma parcela, apenas, do que é utilizado pelos garicultores em geral.
O Sr. Tenório Cavalcanti — Visto
ter entrado em declínio a importação
de fertilizantes para o nosso solo empobrecido, necessitando de alimentação — porque está morrendo
de fome
— pergunto a V. Ex.a: O Ministro da
Agricultura ou o Governo Federal
criou, a exemplo do que se fez nos
Estados Unidos, algum departamento
conservadorista da terra brasileira?
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — Alguns órgãos técnicos do
Ministério estão estudando e executando, em proporções modestas, um
serviço de conservação de solos e, na
minha exposição mesmo, fiz referência
ao convite dirigido aos dois técnicos de
São Paulo que têm curso de alta especialização nos Estados Unidos. Eles
acabaram de percorrer a região nordestina e apresentaram um trabalho
sobre a conservação do solo daquela
zona.
O Sr. Tenório Cavalcanti — Vossa
Ex.a deve ler revistas americanas e
ter conhecimento do que consta dos
Anais americanos com relação à agricultura. Não ignora, pois, que os Estados Unidos, em 1937, sofreram o mesmo fenômeno que ora se observa no
Brasil — ressecamento da sua crosta
terrestre — e resolveu estabelecer a
política de departamentos conservadoristas. Hoje, os Estados Unidos têm
cerca de 40 milhões de departamentos conservadoristas em todos os estados americanos e essa política lhes
trouxe aumento de produção, se não
me falha a memória, de 40,7%, entre
1937 e 1950, isto é, em treze anos.
O Sr. Sílvio Echenique — Referiuse V. Ex.a a 40 milhões de departamentos para atender a conservação do
solo?
O Sr. Tenório Cavalcanti — Cerca
de 40 milhões de departamentos conservadoristas.
Há regiões e municípios que têm dezenas desses Departamentos.
O Sr. Sílvio Echenique — E' quase
um terço da população americana a
ocupar-se do assunto, se cada departamento for atendido apenas por um
funcionário.
O Sr. Tenório Cavalcanti — Fiz a
minha afirmativa, que constará dos
Anais do Congresso. V. Exa. deve lêla para depois, então, contestá-la.
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Afirmo, com a minha responsabilidade, ter lido isso em documentos públicos dos Estados Unidos. Não convém agora vasculhar a alfarrábios para
discutir com V. Ex. .
Vamos dizer que no Brasil só agora
o Sr. Ministro da Agricultura está
cuidando do assunto descoberto há
450 e tantos anos; só agora cogitamos do problema.
Sr. Ministro, não veja V. Ex.a na
minha pergunta nenhum sentido de
capciosidade, pois não é esta a minha intenção. Ao contrário, meu
desejo é aprender com V. Ex.'1 e, se
porventura, souber
alguma
coisa,
ensinar a V. Ex.a.
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — Obrigado.
O Sr. Tenório Cavalcanti — Vou
perguntar por curiosidade, porque e
assunto que já foi abordado na Câmara pelo Deputado Armando Falcão, num discurso de crítica fio Governo Federal. A minha consciência
precisa ficar aliviada, em relação à
afirmativa, notadamente no momento
em que assistimos a essa 3alanvdn.de
do êxodo do Nordeste e a essa coisa
que faz cortar o coração e que se
chama "pau de arara". E verdade
que o Mjinistério da Agricultura vai
mandar para a Serra de Ibiapaba
cerca' de 400 famílias italianas?
Essa afirmativa foi feita pelo Sr.
Deputado Armando Falcão, que deve
estar no recinto e poderá confirmar,
ou não.
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — Mesmo que o Ministério da
Agricultura quisesse praticar o erro
de remeter para o Ceará essas 400
famílias, estaria impossibilitado de o
fazer, poraue não teria recursos para isso. Basta ver quanto custa a
vinda de uma família e >.ua colocação.
O Sr. Tenório Cavalcanti — Muito bem.
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — Jamais se cogitou, no Ministério, de mandar famílias italianas para aquela serra.
O Sr, Tenório Cavalcanti — Senhor Ministro, V. Ex.a falou na
questão dos núcleos coloniais dos Estados do Brasil e focalizou os núcleos
coloniais do Estado do Rio de Janeiro, notadamente situados na baixada fluminense. V. Ex.a não ignora
que o Estado do Rio tem 12 mil qui-

lômetros quadrados de baixada inexplorados — o chamado cinturão verde
da Capital da República.
O Sr. Nestor Duarte — Cinturão
verde de tiririca, meu nobre colega.
O Sr. Tenório Cavalcanti — Pergunto: essa tiririca é planta que dá
em terra pobre ou em terra fériiJ?
O Sr. Nestor Duarte — Quero dizer
que a Baixada Fluminense é constituída de terrenos incultos em inais de
90% de sua extensão. Por isso, digo
que é uma faixa verde de tiririca.
O Sr. Tenório Cavalcanti — E não
se cogitou, Sr. Ministro, de nenhuma
providência no sentido de fertilizar a
região, de torná-la produtiva, servindo ao abastecimento da Capital da
República? No momento, só 18%
dessa Baixada são explorados. Pergunto a V. Ex.a se há algum plano
do Ministério no sentido de fomentar
a produção da baixada fluminense,
com exceção do que há a respeito dos
núcleos rurais.
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — Quanto aos 'lúcleos coloniais, o problema está sendo encarado em bases muito mais lógicas e eficientes.
Aludi há pouco, de passagem, na
minha exposição, que .iquelas elevadíssimas porcentagens, que atingiam
em alguns casos até 90% das dotações utilizadas em pessoal, já sofreram reduções consideráveis de tal
sorte, que estão hoje dentro do limite
máximo de 30%. Completou -?•.: um
levantamento dos ocupantes aos lotrs
distribuídos, de maneira a se cassar a
concessão de lotes àqueles que não os
transformem em elementos de produção.
Impediu-se a transferência pura e
simples do lote como processo especulativo adotado. Introdaziu-se a
iniciativa dos centros de colonização
para realizar a triagem dos colonos.
Incluiram-se no núcleo de Sapucaia
10 ou 20 famílias de italianos, que já
estavam no Brasil e que estão conseguindo bom resultado. Têm-se encaminhado para esses lotes todos os
nordestinos, ou todo homem que esteja no Rio de Janeiro e queira terra
para cultivar. Agora o problema da
recuperação da Baixada não é apenas
do Ministério da Agricultura. Basta
ver o que se verifica, por exemplo,
em relação à produção da laranja
que está decaindo, não só em virtude
da praga como, sobretudo, pelo excessivo loteamento das áreas onde te fã-
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ziam essas culturas e pela valorização
crescente dêssns terrenos.
Neste momento estudamos, na Comissão de Política Agrária, uma maneira de desapropriação dessas áreas
e um processo de evitar a formação
de minifúndios, em lotes residenciais.
O problema não é fácil, porque a
questão da desapropriação também
interfere com a legislação de terras,
que é estadual, questão de imposto
territorial e tudo mais.
O Sr. Tenório Cavalcanti —
Obrigado a V. Excia. Serei breve,
porque me estou tornando por demais
prolixo, e lia muitos colegas que desejam apaneá-lo.
Sr. Miniatro, qual o objetivo da
medida obrigando toda a produção de
aguardente a ser transformada em
álcool industrial?
O SR. MtNISTRO DA AGRICULTURA — Confesso que não posso
responder, porquí- o Instituto do Açúcar e do Á'.;;ool é uma autarquia, subordinada diretamente ao Presidente da Repúl-lica. Em linhas gerais,
acho que o pn.blema é para produção de álcool anidro para utilização
como carburante.
O Sr. Tenório Cavalcanti — Poderia V. Excia. também informar se
existe estoqu» cias safras passadas?
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — Confesso que não.
O Sr. Tenório Cavalcanti — Estou
achando esquisito que esse Instituto
se divorcie tanto de V. Excia., que
f Ministro da Agricultura. Em todo
caso, trata-se de uma autarquia. A
mesma coisa se verifica entre o Banco do Brasil e c Ministério da Fazenda. O que ocorre nos arraias de
um, não é no conhecimento do outro.
O SR. PRESIDENTE — Peço a
atenção dos Senhores Deputados, para que fiquem dentro do objeto da
convocação.
O Sr. Tenório Cavalcanti — E' o
que estou me esforçando por fazer,
Sr. Presidente.
Sr. Ministro, saberia V. Excia. dizer a quani.o chega o custo da aguardente transííjrmada em álcool?
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — Também não posso responder.

O Sr. Tenório Cavalcanti — Nem
por quanto é vendido o litro, misturado, obrigatoriamente, com a gasolina?
o SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — Sm matéria de aguardente, nada posso responder a Vossa
Excelência, Sr. Deputado.
O Sr. Tenório Cavalcanti — Senhor
Ministro, V. Excia. não tem conhecimento de lüe se comenta, inclusive
pelos jornais, que foi de acordo com
o Ministério da Agricultura que o
Instituto resolveu proibir novos plantios de cana? E' verdade isso, Senhor
Ministro?
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA -- Não, isso não é verdade.
Mesmo que o Instituto tivesse tomado essa providência, o Ministério se
insurgiria contra ela. Mas não houve nenhuma medida nesse sentido.
O Sr, Tenório Cavalcanti — Podsria V. Ex.a informar qual a situação atual dos bangüês? E' boa ou
má a sua situação econômico-financeira?
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — Embora não esteja habilitado a dar maiores detalhes, posso
dizer que se trata de uma produção,
ainda sob processo colonial, pelo que
não pode ser boa.
O Sr. Tenório Cavalcanti — Tem
V. Ex.a conhecimento de que o Instituto está anunciando um combate
sem tréguas aos pequenos produtores?
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — Não tenho conhecimento.
O Sr. Tenório Cavalcanti - - Senhor Ministro, estou satisieito. Vossa
Excelência, cie fato, não tem conhecimento do que está ocorrendo nos arraiais do Instituto, e é a respeito
dele que passarei a preocupar-me.
Vou terminai. Sr. Ministro, apenas
com este quadro, para que Vossa Excelência leve para o seu Ministério a
impressão do que vai na Câmara dcs
Deputados. Nós estamos em contato
com a gento humilde que nos cerca
todos os dias, na porta da Câmara e
nos bulevares da cidade, pessoas que,
segundo um jurista pernambucano,
fazem parte do que se chama a ralé,
n canalha e a gentalha. Nós, políticos, Sr. Ministro, estamos permanentemente em contato com os inquili-
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nos do rez-do-chão social, isto é, com
os que não votam porque não sabem
ler, com os que morrem na podridão
como as mariposas na luz, sem que
tenham para quem apelar, e que se
valem de nós, nas ruas, nos corredores da Câmara, em todos os recantos
por onde passamos, para desabafar
conosco as suas mágoas, aflições, o
desespero, o travo intragável das suas
desilusões, o sabor intolerável das
suas aflições.
Pergunto a V. Excia. quais as providências que o Governo está tomando, através do Ministério da Agricultura, no sentido de impedir que aumente a falta de carne, de feijão, de
manteiga, leite, legumes, frutas e todos os demais elementos do trivial,
que, à medida que o tempo avança,
diminui em todos os cantos do País?
Sr. Ministro, assistimos a isso como que de braços cruzados, comprando arroz da Espanha — vendendo-o
num mês e comprando-o no outro;
deixamos de proteger o sal do Rio
Grande do Norte, o qual se estraga
por falta de transporte, mas compramos o produto em Cádiz como é comum no Rio de Janeiro; adquirimos
a batata da Holanda e manteiga da
Dinamarca, e o gado esquelético do
Paraguai, o bacalhau da Noruega, a
juta da índia, a borracha de Bornéu,
Java, Surnatra, etc.
Cada dia mais, Sr. Ministro, estamos ficando sem divisas, porque precisamos comprar gêneros de primeira
necessidade para matar a fome dos
nossos filhos aue habitam a metrópole. A par desse desespero, assistimos também à fome. ao luto, à aflição, à agonia, à dor do Nordeste, onde
nascemos.
Pergunto a Vossa Excelência: quais
as providências aue o Governo está
tomando pelo Ministério respectivo,
no sentido de amenizar a aflição de
todo o Pais?
Esta talvez seja a última pergunta,
que pode parecer demagógica, mas
fica, Sr. Ministro, a boa intenção,
que é a de ouvir dos lábios honrados
de V. Excia., ditada por uma profunda sabedoria, uma palavra que venha amenizar as aflições de uma nação em desespero, por isto formulei
esta pergunta a V. Excia.
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — Seria por demais longo fazer agora, neste adiantado da hora,
uma exposição a respeito das principais causas que atuaram no sentido
de provocar a escassez de determina-

dos produtos básicos da alimentação.
Sobressai, entre elas, realmente, a estiagem excepcional que se verificou
no Pais, de forma generalizada. Mas
o assunto, pela extensão que comporta, não me permite responder em
maiores detalhes, sobretudo porque
escapa ao objetivo da convocação a
que atendi. Todavia, anoto as indagações do Deputado Tenório Cavalcanti,
a algumas das quais responderei de
modo objetivo na parte referente a
atribuições do Ministério da Agricultura, dizendo quais as medidas que,
por orientação do Sr. Presidente da
República, o Ministério está adotando.
O Sr. Tenório Cavalcanti — Tem
V. Excia. conhecimento se o Senhor
Presidente da República consentiu na
matança de doze mil vacas de leite
no cemitério de vacas em Barretos,
110 Estado de São Paulo, e da compra
de 22 mil bois esqueléticos no Paraguai?
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — As cifras de matança de
vacas estão realmente super-exageradas. Há os planos de abate da
nossa produção pecuária e dentro
tíêsses planos a percentagem de abate
de vacas é muito reduzido. Se tivéssemos sacrificado 12 milhões de
vacas só em Barretos, que de resto
não tem capacidade para esse abate,
importaria dizer que se extinguiria o
lebanho bovino do Brasil.
O Sr. Tenório Cavalcanti — Doze
mil vacas. A cifra está certa. Vossa
Excia. pode mandar ouvir os técnicos; a informação que recebi é segura .
l
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA a— Enganei-me. Julguei que
V .Ex. tivesse falado em 12 milhões . . .
O Sr. Flores da Cunha — Sr. Ministro, V. Ex.a não ignora, e a Câmara também, que existe lei proibindo a matança de vacas e de vitelos
e só admitindo que sejam abatidos
nos matadouros, frigorificos e charqueadas as vacas velhas. A lei de
que tenho conhecimento — se não
foi revogada no Estado Novo — permitia a matança das chamadas vacas
machorras, as infecundas, daquelas
que tivessem o úbere inutilizado, e das
velhas, aquelas que não podem produzir mais e que não sendo abatidas morrem no campo. Ontem mesmo recebi telegrama da Associação
Rural de Bagé, pedindo que me opa-
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nha à aprovação de projeto em *râneito na Câmara, projeto que proíbe
radicalmente o abate de vacas. Isto
deve acontecer para refazermos o
nosso rebanho bovino, mas não de
maneira tão radical, porque uma parte delas é necessário abater.
O Sr. Sylvio Echenique — Permitame o nobre Deputado esclarecer: sou
relator desse projeto na Comissão de
Economia, e já lhe dei parecer contrario por julgá-lo infenso aos interesses da pecuária nacional. (Muito
bem).
O Sr. Tenório Cavalcanti —. Sr. Ministro, eu estou abusando demasiadamente da paciência de V. Ex.a e da
Câmara.
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — Ao contrário.
O Sr. Tenório Cavalcanti — Ora,
eu cochilei um pouco e o relógio me
traiu. Já está quase esgotado o tempo regimental, e há ainda outros
Deputados quea querem fazer perguntas a V. Ex. . Sei que sou demasiado prolixo, mas não está em mim
mudar isso. Era
meu desejo formular a V. Ex.a mais perguntas nesse
sentido. Fá-las-ei, no entanto, pora
escrito ao Ministério, de onde V. Ex.
mais facilmente poderá satisfazer a
minha curiosidade de modesto representante do povo brasileiro.
Quero, não obstante, dizer a V. Ex.a,
antes de terminar, que o nosso problema no momento, o da produção,
é um pouco mais grave do que se
pensa. Estamos, é preciso dizer à
Nação, diante de uma conjuntura econômica sem precedentes na história
republicana — com um déficit assustador de produção e consumo, e não
há esperança, mesmo com as chuvas
que possam vir após essa grande estiagem, de solucionarmos o problema
de produção e consumo sem modificar os processos ora adotados na vida
política e administrativa do País.
Disse muito bem o Deputado Senhor José Augusto, citando Jules Meline, que a felicidade de um povo é
como uma árvore: Indústria e Comércio são os galhos dessa árvore;
a raiz é a Agricultura. Temos nos
preocupado com a solução do problema, enfeitando os galhos da árvore
da felicidade do Brasil, mas deixando esquecida a Agricultura.
Na metrópole do Brasil se recebe
por dia, em média, mil e tantas pessoas que fogem do interior para co-

mer no SAPS a Cr$ 1,40 e Cr$ 2,00
a refeição, abandonando os campos.
São mil e tantas bocas a comer na
metrópole e dois mil e tantos braços que fazem falta no campo de produção. Pela política demagógica não
sei de quem, procura-se fazer um movimento de agradar às quantidades
que irão escolher nas eleições as qualidades.
Sr. Ministro, se não modificarmos
a legislação social que aí está e mesmo o processo político com a lei eleitoral e outras providências imediatas que melhor atendam à produção
e à vida material do País, no sentido
de um maior desenvolvimento social,
estamosa condenados inexoravelmente,
V. Ex. , eu e todos os representantes
do povo ou delegados do Governo a
ser chamados pelos nossos filhos de
coveiros da felicidade brasileira.
(Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE — Submeto
ao plenário requerimento de prorrogação por mais uma hora, visto já
se achar esgotado o tempo rta anterior.
Aprovado.
Acham-se inscritos ainda dee oradores. Assim, pediria aos nobrea
Deputados que, atendendo a esta circunstância, se cingissem aos objetivos da convocação: explicações a respeito da situação real das secas que
assolam o Nordeste. Mesmo porque o
Sr. Ministro não é obrigado a responder a interpelações sobre matéria diferente.
Com a palavra o senhor Deputado
Tristão da Cunha.
O SR. TRISTÃO DA CUNHA —
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Senhor Ministro da Agricultura ! Serei
breve, como é do meu costume. Não
pretendo propriamente
formular perguntas a V. Ex.a, mas tecer alguns
comentários em torno do relatório
que V. Ex.a apresentou à Câmara.
O seu relatório foi perfeito; cheio
de dados que muito nos satisfizeram.
Mas, Sr. Ministro,
tenho a impressão
de que V. Ex.a, seguindo a trilha,
aliás, de Governos anteriores, vem cogitando dos problemas secundários
afetos à seca do Nordeste. V. Ex.a sabe
que todo fenômeno social tem urna
causa fundamental permanente e várias causas acidentais secundárias.
Quem se dedica ao estudo da estatística vê, perfeitamente, que, no
longo curso, o fenômeno fundamental persiste na sua ação, embora os
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fenômenos secundários variem e sejam, às vezes, eliminados.
Pois bem, Sr. Ministro; o problema
do Nordeste não é, a meu ver, propriamente de seca, mas um problema
econômico basilar, que tern a sua causa na política econômica do Brasil. A
política protecionista, instituída desde
o começo da República, jungiu a região do Nordeste a do Sul, quando a
economia do Nordeste está naturalmente ligada aos países civilizados
que circundam a região. O Nordeste
devia receber todas as suas utilidades,
todos os seus artefatos dos Estados
Unidos, da Europa, das localidades
circunvizinhas mais próximas, por
preço barato para poder ter uma
produção econômica. Jungido, entretanto, à política do Sul do Brasil,
é obrigado a receber todas as suas
utilidades dessa procedência, por preço elevado, e além disso sujeitas a um
transporte caríssimo, resultante, sobretudo, do monopólio da navegação
costeira, criado pela Constituição. O
Nordeste produz apenas artigos que,
não interessando ao Sul do país, são
produtos quase todos de exportação
para o estrangeiro. Obrigado, porém,
a adquirir suas utilidades no Sul do
país, com transporte elevado, pois, se
essas utilidades produzidas pela indústria nacional são caras, são antieconômicas, são expoliadoras para o
habitante de São Paulo ou de Minas,
que não representarão para o habitante da Amazônia, do Nordeste, sobrecarregadas que se acham por um
transporte caríssimo?
Destarte, o Nordeste, abastecendose de produtos do Sul por preço exorbitante, terá, forçosamente, um custo
de produção elevado e daí a sua dificuldade em produzir.
O açúcar era riqueza do Nordeste.
Enquanto as tarifas aduaneiras não
foram muito exageradas, era exportado. Depois da Grande Guerra, tornou-se gravoso, para utilizar a palavra que anda em moda agora, e foi
preciso engessá-lo dentro de um Instituto, para poder viver. E que está
acontecendo? O Sul vai absorvendo a
produção de açúcar, devido às suas
condições econômicas mais favoráveis,
pois o Nordeste se abastece por preço maior dos produtos necessários 1à
produção do açúcar. Que se faz '
Cria-se essa lei absurda de tributarse a produção mais lucrativa do Sul,
para poder manter a produção do
Norte.

E' uma série de insensatez, que se
pratica, para se resolver um problema que é a decorrência natural de
uma política econômica errada.
Sr. Ministro, todas essas providências por V. Ex.a tomadas — aiiás,
ninguém jamais
fez pelo Nordeste o
que V. Ex.n vem fazendo ultimamente (muito bem) — permita que o
diga, são paliativos, que nada resolvem. Seria preciso, para resolver o
problema: primeiro, suprimir essa etpoliação organizada pelo protecionismo contra o Nordeste; segundo, ptrmitir que o Brasil se enriqueça para
que as sobras da riqueza do Sul SL- encaminhem para o Norte, a fim de solucionar os outros problemas secundários, como aconteceu nos Estados
Unidos, onde, das regiões ricas, os
capitais e a mão de obra foram levados para socorrer as regiões secas,
tornando-as mais tarde produtivas.
Aqui, dá-se o contrário: a região mais
rica do Sul, em vez de levar suas sobras ao Nordeste, suga toda a seiva
da região mais pobre.
Sr. Ministro, continui V. Ex.a nesse seu trabalho, mas tenha a certeza
de que os resultados serão muito minguados. Não acredito muito na ação
do Estado para a solução deste problema. E' preciso que o Estado saia
da frente, deixe de intervir, de criar
situações que não permitam às diversas regiões do País seguir naturalmente seu caminho.
Era só o que tinha a dizer. (Muito
bem; muito bem).
O SR. CLODOMIR MILLET •
Senhor Ministro, ouvi-o com toda a
atenção e quero felicitá-lo pelo brilhante trabalho apresentado.
Notei
na exposição de V. Ex.a como que
uma censura velada ao Maranhão,
por ter exportado arroz, quando aqui
havia falta desse alimento indispensável à mesa ado homem brasileiro.
Embora V. Ex. tivesse dito, logo depois que meu Estado, com sua cultura incipiente, contribuiu grandemente para abastecer o Nordeste desse
cereal, quero aproveitar a oportunidade que me ofereceu com tal referência para dizer que a exportação
de arroz do Maranhão para o exterior
em nada prejudicou o consumo interno. Com efeito, exportamos apenas
130 mil sacas para o exterior. Somos
responsáveis — nós, da Bancada do
Maranhão, como o Governo e a Assembléia Legislativa de meu Estado
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— pela obtenção dessa licença de exportação. Mas quero também dizer
a V. Ex.a que os jornais desta Capital envolveram esse produto nos negócios atribuídos à CIREI, negócios
de importação de veículos por vinculação com o arroz no Maranhão
exportado. Quando fomos pedir ao
Presidente da República nos concedesse licença para exportar nossos
excedentes de arroz, assistia-nos razão
para assim proceder. A safra se
anunciava vultosíssima. Não havia
mercado para o nosso arroz que,
como sabe V. Ex.a, é de inferior qualidade. No Rio de Janeiro, em 1951,
por exemplo, não conseguimos vender
um saco de nossa produção. Essa licença de 30 mil toneladas foi concedida, mas apenas foram exportadas
por conta dessa licença, cerca de 3
mil para Guadalupe e 3 mil para o
Japão. Depois apareceram os intermediários e vincularam uma licença
já concedida à importação de caminhões e camionetas.
O Sr. Nestor Duarte — Pode V,
Ex.a dizer quais foram esses intermediários?
O SR. CLODOMIR MILLET Não tenho essa informação, mas a
licença foi conseguida na CEXIM.
Como seu Diretor declarou que essa
licença fora obtida mediante compensação por interferência dos poderes públicos do Maranhão e de sua
bancada nesta Casa e da Associação
Comercial do meu Estado, quero dizer que essa vinculação não foi pedida pela Assembléia do Estado, nem
pelo seu Governo, nem pelos Deputados maranhenses, nem mesmo pela
Associação Comercial do Maranhão.
Ela se deu na base de 9 mil toneladas, no valor de um milhão e quinhentos mil dólares, só havendo o
Maranhão exportado duas mil toneladas, dessa cota que lhe fora concedida, por ação naturalmente de
intermediários que teriam agido junto
à CEXIM.
O Sr. Nestor Duarte — V. Ex.a
está fazendo grave acusação ao Diretor da CEXIM. A esta altura, não
sei se a CEXIM é a fossa máxima
dos escândalos deste país ou a boca
do inferno.
O SR. CLODOMIR MILLET — Estou apenas defendendo o Maranhão,
sua bancada e seu Governo, que
absolutamente, não intervieram na
obtenção dessa compensação, porque
o Diretor da CEXIM e a própria

CUREI, esta, numa carta publicada
em todos os jornais, declararam que
a vinculação tinha sido obtida graças à intervenção do Governo, da
bancada, da Associação Comercial do
meu Estado.
O Sr. Nestor Duarte — Não estou
censurando, porque acuso a CEXIM.
quando é passível de acusação.a Ao
contrário, gostaria que V. Ex. formulasse acusação. Queremos esclarecimentos a respeito do assunto. A
CEXIM é hoje o maior pomo de
escândalo em todo o País.
O SR. CLODOMIR MILLET —
Contando com a aquiescência doa eminente Ministro, direi a V. Ex. que
foram vinculadas 9.000 toneladas de
arroz, no valor de 1.500.000 dólares,
a troco ie caminhões e camionetas
750.000 dólares para cada tipo desses
veículos.
Dessa vinculação, o Maranhão aproveitou apenas cerca de 400.000 dólares, valor de 2.000 toneladas de arroz
que foram exportadas para a Libéria.
Agora, continuarei a dizer a Vossa
Excelência que a CEXIM, esta, sim, t?
responsável pela concessão da licença.
Direi mais: as 7.000 toneladas, restantes da vinculação admitida, não
foram utilizadas pelos exportadores
do Maranhão. Estando a terminar o
prazo da licença, e como os mercados
do ejxterior não quisessem o nosso
arroz, as 7.000 toneladas restantes
foram substituídas por óleo de mamona de outra procedência, que não
do Maranhão e a mercadoria importada, no valor de 1.100.000 dólares
correspondentes a essa vinculação, foi
recebida pela mesma GIREI, que importou um total de 3.350.000 dólares,
conforme confessa, em sua carta largamente divulgada, dos quais apenas
1.500.000 dólares supostamente relacionados com arroz do Maranhão.
A licença para o óleo de mamona
foi obtida não sei como e por que
meios.
De arroz do Maranhão, foram exportadas apenas duas mil toneladas.
O restante foi óleo de mamona, produto que substituiu o arroz do Maranhão, conforme já expliquei.
Sr. Ministro, mesmo com esta exportação, tivemos a ventura de poder
dar a nossa contribuição ao Nordeste,
numa exportação de arroz como nunca
houvera acontecido. Só pela nossa
Estrada de Perro, via Terésina, exportamos para o Nordeste quatrocentas mil sacas, e, via Ploriano, exportamos, talvez, cem mil sacas de arroz.

Também pelo Porto de São Luís, exportamos para o Nordeste, talvez
umas cem mil sacas e já nos últimos
meses do ano passado e nos primeiros
deste ano, exportamos para o Sul do
país, Rio de Janeiro inclusive, cerca
de duzentas mil sacas de arroz. Isso
quer dizer que o Maranhão exportou,
em 1952, quase um milhão
de sacas
e devo dizer a V Ex.a que temos ainda arroz para exportar. Esse produto,
no Maranhão, não subiu além de cr$
4,50 o quilo, pelo menos, tivemos a
felicidade de não comprar arroz mais
caro.
O milhão de sacas, que exportamos,
foi a nossa contribuição aos nordestinos e à população, aliás, de todo c
Brasil, privada, pelos motivos mais
variados, desse cereal. O Maranhão
também exportou milho, farinha e até
feiião para o Nordeste.
Pois bem, Sr. Ministro; a safra de
arroz deste ano, no Maranhão, presume-se que seja, pelo menos, igual à
do ano passado e teremos facilidade
de aumentar ainda essa produção,
porque, no ano passado, perdemos
cerca de 30% da colheita, pois, além
da falta de financiamento, não havia braços para colher. Bom seria
que fosse facilitada uma imigração
ordenada para o meu
Estado. Quero
acentuar a V. Ex.a que o Maranhão
se ofereceu ao Governo Federal para
dar suas terras, para ajudar na fixação dos nordestinos, que não podiam
viver mais nas suas próprias terras
castigadas pela seca. E' rara a família do nordeste que não tenha elementos seus, parentes, amigos ou conhecidos, no meu Estado, trabalhando
e convivendo conosco. V. Ex.a, que
aceitou esse oferecimento, deve saber
que o êxodo para o Sul diminuiu nonsideràvelmente. As ondas de retirantes aumentam dia a dia para o meu
Estado. Entretanto, afirmo a Vossa
Excelência e confesso com certa mágoa: o Governo Federal até agora não
dedicou real atenção a esse problema. Daqui recorremos a V. Ex.a, recorremos ao Senhor Presidente da
República e encontramos de parte do
Sr. Ministro da Agricultura e do
Sr. Presidente da República a melhor boa vontade no atendimento dêsse assunto, que não é nosso, porque
constitui, verdadeiramente, um problema nacional. Apenas, estão tardando
as providências do Governo Federal.
V. Ex.a prometeu ir ao M_aranhão.
Ainda não pôde ir, mas, imediatamente, tomou uma providência, que
foi a criação do Núcleo Colonial na

zona do Mearim. Sabemos, porém,
que esse núcleo não pode resolver o
problema de emergência, porque, naturalmente, é preciso que haja uma
seleção, que haja um trabalho oreliminar de instalação e tudo isso leva
tempo. Mesmo esse núcleo não comporta mais de mil famílias. Assim,
outras providências, Sr. Ministro, se
deveriam seguir a esta e com a urgência que o assunto reclama.
Soube, depois de voltar do Maranhão, que V. Ex.!1, atendendo a um
apelo aflitivo do Governador, tinha
mandado a importância de 300 mil
cruzeiros para assistir aos flagelados
que demandam o meu Estado.
Convenha, Sr. Ministro, que é uma
importância muito pequena
e tenho
a certeza de que V Ex.a, no seu Ministério, com as verbas de colonização
— que sobem a mais de cem milhne.s
e das quais V. Ex.a conforme declarou vai destinar 40% numa p"- -ia
P 60% na outra para serem anlicadas no Nordeste — tenho a certeza
de que V. Ex.a poderá dispor de recursos maiores para atender essa
gente que está emigrando em massa
para o meu Estado.
Combater os efeitos das secas, ,iá
que o Governo não tem meios de impedir a saída dessa população do seu
habitai natural: combater os efeitos
das secas é, também, assistir a esses
deslocados, para evitar que saiam dos
feus lares em farrapos à procura d?
terra onde trabalhar e conseguir sustento para si e para os seus.
Sr. Ministro, asseverou V Ex.a que
o problema do combate aos efeitos da
seca cabe ao Departamento NacionalB
de Obras contra as Secas: mas y. Fx.
mesmo adiantou que, devido à vinculação desse problema com o problema agrário, o seu Ministério estava
tendo parte na assistência aos nordestinos, tentando melhor fixá-los em
vales úmidos.
O Sr. Nestor Duarte — O erro do
planejamento rios serviços de combate à seca neste País começa com
o só fato de situar-se em outro Ministério, que não o da Agricultura, o
Departamento máximo que deve realizar obras contra as secas.
O SR. CLODOMIR MILLET — Felizmente, pela reforma administrativa
que vem aí...
O Sr. Nestor Duarte — Qual a reforma? Neste país só existe reforma
para manchetes de jornais e para que
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o Governo possa viver do óleo canforado de algumas esperanças perdidas...a
O Sr. Sigefredo Pacheco — V. Ex.
permite um aparte?
O SR. CLODOMTR MIT,LET — Um
momento. Na reforma administrativa
que se está preparando segundo os
jornais, já se cogita de passar o Departamento de Obras contra as Secas
para o Ministério da Agricultura.
Acho, também, que estaria melhor
colocado sob a jurisdição do Sr. Ministro da Agricultura.
Sr. Ministro, a entrada dos nordestinos para o Maranhão se faz principalmente via Terezina e via Floriano,
cidades fronteiriças, respectivamente,
a Timon e Barão de Graiaú, no meu
Estado. Via Terezina, essa gente chega lá — como eu vi — inteiramente
em farrapos, maltratados passando
mal, sem alimentos; esses flagelados
chegam sem o menor trabalho de
seleção, sem a menor assistência médica, sem o menor cuidado nem mesmo, peln menos, às crianças oi" vão
morrendo pelo caminho antes de conseguir atingir os pontos a que se
destinam, no Maranhão. Pois bem:
assisti, no Maranhão, à errada dêssps
flagelados, e digo que o espetáculo é
rontristador. Essa gente não tem o
menor amparo do Governo Federal,
nem. por igual, do governo do meu
Estado que. de certo, está em condições de colaborar nessa aiuda. principalmente auando essa gente aue vai
para o Maranhão não vai mendigar
esmolas, mas trabalhar para nos f>':\dar a aumentar a produção do Estado. Vai para colaborar no desenvolvimento econômico de minha terra.
Pois bem. além dos que entram 3or
Terezina, há os que nos chegam via
Floriano e não exi=tr ali nem. ao
menos, um nôsto. uma hospedaria de
imigrantes. Impunha-se i instnlacão
dp uma hospedaria em Terpzina <?
T^ioriflpo. pelo menos, Essa sente.
que entra por Floriano, para o nosso
Estado se destir- a uma 7ona °T!
que não temos terras devolutas. As
terras, ali. são de particulares e isso
vai criar um caso. um problema sncia.!
da maior gravidade. E' dessa avalanche de flagelados que está entrando
no Maranhão, por Floriano, demandando o agreste, que mais há a temer no momento, porque para !á níio
foi qualquer recurso, qualquer auxí'io
Agora mesmo, o Dpnutado José Neiva recebeu de Dona Joana Rocha Santos, influente chefe político e ex-Pre-

f-'t,o do município de São João -1A-|
Patos, telegrama nos seguintes termos:
"Alcina Neiva — Almirante Cochrane. 178 Apt 301 - Patos MA.
E' dolorosa situação rpntenr.s
nordestinos em prantos desp^ppraáo- nossa cidade ia hnvpndo r"'-r>
mesmos ameaças rpbpliqp invadir
CO1T1P1TÍP

lílvnnT*i

T^nVir.

fn1~~~n-.

fado expondo situação Governo.
Apesar Prpfpitnrn haver minrtnrlo
construir divprsos abrinrop <-<-m sírio
insuficiente fpnrlo emirrrnntfp invadido prédio srruno p~polnr onde
permanecem n^pindicand^ fi)iv"'->nários aulas. Temos anelado tx>deres públicos sentido enviar auxílios distribuir aqui sem rpsultado. Abraços. — Noca Rocha
Santos".
Sr Ministro, agora eu soube que o
próprio Governo rio Kstado mandou
até lá o seu Chefe de Polícia para
verificar a situação des=a s-pnte TIF.
estava invadindo nosso Estado- mandou o Chefe de Polícia, mas não mondou recursos. Foi preciso aue a L,
B. A enviasse 100 mil cru^pir"» nnra
uma ajuda momentânea. O Governo
terá de fazer deslocar Pssa eentp um
pouco mais para dentro do Estado,
nr>dp há tprrn= dpvni^fi.c; /indp CP nossa instalar para trabalhar. Ao Governo Federal o Maranhão ia doou HO mil
hectares para instalação do anúcleo
Colônia do Mearim. E V Fx sabe
aue temos muitas terras para oferecer: da área do meu Estado 60% sãT
de terras devolutas.
Por que V. Ex.a, Sr. Ministro — e vai
nisto, não uma acusação, antes um
apelo ao Ministério da Agricultura —
pr que V Ex a não dpstinn. das verbas globais de seu Ministério ou da
verba de Produção Vegetal, onde há.
por exemplo, dotação de 40 milhões
de cruzeiros, este ano, ou da verba AP.
Colonização — maiores recursos para
quj possamos assistir aos nossos infortunados irmãos nordestinos, como
devem ser assistidos, para que fossamos prestar-lhes a ajuda a nue têm
direito, porque são trabalhadores que
vãc contribuir para o fomento da
produção, cooperando com o Governo
para a solução, este ano, do problema
da subsistência das populaçõe? nordestinas? Poraue. apesar das .-huvas
que estão caindo no Nordeste, sabe V.
Ex.a que a lavoura ali já está prejudicada e a safra terá de ser muito
reduzida.

Acrescente-se uma circunstância. Sr.
Ministro: e que o norte, a Amazônia,
não vai ter saíra, devido a essa outra calamidade, que é a avassaladora
enchente ao Kio-Mar.
Pois bem, Sr. Ministro: nós, no
Maraanau, privilegiaaos, vivenuu numa terra leiizmeme poupaaa aos norrores aa enchente do Amazonas e a
inciemencia da seca do isui-uesie, estaremos em condições de a ajuuai o
Governo, de ajudar V. Ex. , aumentaaüo a proaugao, para uai ninmüitos ao Pais inteiro. Aj;ude-nos V. Ex.a.
ü, como ponto ae rticiencia., ^oucria
uizer, ao íinalizar, que estamos ua,
época aa coineita do arroz. A.iuaenos, pois, a eoüier o arroz que plantamos. Estamos na época ao piaiiuo
c:u leijão. Km vez ae manual comprar luijao de Angola, como precomzava o sr. Cabello, mandemos plantar
a toaa pressa leijão no Marannâo,
porque fcòiamus certos u^ que se nouvesse trabalho racional, inteligente e
peiiUtu, se nuuvesse, ua pane uu Ministério da Agricultura, assistência
eiicaz aos nomens do campo no Marannao, e aos que procuram as nossas terras, teríamos produção de feijc»u, ueiiuo ut; ires mese^, para aD: 0tecer o País inteiro. Não vim aqui
paia In tfcrpciai o iviunsuu. vun »a^er-ine um apelo.
O Maranhão está apenas pedindo
ajuda paia podei ajuuni mei.iui aos
iiuiuesuiiub que nos piocurtuu tangidos pela seca. Ajude-nos o Governo
icueiaj e Ob noiucotuiot. estarau tui
uusòa terra como se estivesisem em
s-, i própria casa. £' o apelo que laço
a V. £x.°. (.Muito bem; minto bem.
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — Sr. ^residente, quando me
reíeri, na miníia exposição, ao proDiema da colonização e .especialmente, à colonização do Vale do Mearim,
tive oportuniaade ae salientar as
imensas possioniüaaes do aproveitamento aos vaies aaqueie prospero Kstado, mostrando que seria este um aos
elementos aa soiuçao do problema das
secas do Nordeste. Aludi, então, ao
caso do arroz, para mostrai as grandes possibiüüaaes produtoras que tinha aquele Estado, e releri-me mesmo
â questão de preços mais baixos ae
arroz vendido para o Nordeste. A semana passada seguiu para o Maranhão o técnico Joaquim Tavares, levando recursos para instalar o Núcleo
Colonial do Mearim. Esteve aqui no

Rio de Janeiro o Sr. Luiz Oliveira
com quem o Ministério realuou um
abordo para a criação de postus ae
assistência a colonização. Outro ncórao esta senão leito com o Ai-ceoispo
do Maranhão. De modo que não é
apenas o Núcleo ae coiornzaçat. ao
Mearim, e tamoem esse serviço novo
que o Ministério esta nuroauzinao pela primeira vez: a criação de postos
ue assistência a coiunuagao e a aceitação de terrenos, como no caso do
Maranhão, de pouco valor, mas que
permitem a lotuiizaçao ae maioi numero ae agricultores. Assim, os recursos destinados, neste momento, para o Maranhão proporcionalmente,
são elevados. Ainaa na questão da
importação de maquinaria
agrícola,
salientei que o Maranhão ia ter uma
quota adicional por constituir região
suoaesenvoivida, por necesitar, mais
do que qualquer outra região do País,
ou tanto quanto aquelas que lhe são
semelhantes, um tratamento de Estado a desbravar, de Estado ainda üe
economia íraca.
No plano de aplicação da veroa
global para trabainos de qmquer natureza, inscrita no orçamento do Ministério, no Departamento Nacional
de Produção Vegetal, o Maranhão está
tênue uiiia contribuição suostanciai.
Já autorizei a aquisição de três usinas de berieliciamento de arroz e serão autorizadas outras aquisições.
Na próxima semana aevo ir ao Maranhão, levando em minha companhia o elemento esclarecido que e o
Deputado Clodomir Millet, cuja cooperação o Ministério estirru e solicita.
O Sr. Clodomir Millet — Muito
obrigado a V. üx.a.
O Sr. Sigejreão Pacheco — Permita-me, Sr. Ministro, o aparte que
meu nobre colega não me conceaeu
E' verdade que para o Maranhão se
desloca uma massa imensa de emigrantes. Esse
deslocamento se laz
através do Estado do Piauí, numa peregrinação que dura três longos meses. Os emigrantes se deslocam levando sua lome e tamoem seu rebanho, sua vaca, sua cabra, um terço desses emigrantes, de condições orgânicas precárias, não alcança o Maranhão e íica no Piauí incapaz ae
produzir, de trabalhar. Por isso é preciso também que o Piauí seja, neste
momento, considerado e ajudado pelo
Ministério da Agricultura para localização desses emigrantes que ali permanecem ,e se deixam ficar, em terras
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Mas, Sr. Ministro, eu fui dos que se
tãc férteis quanto as do Maranhão,
opuseram à convocação de V. Ex.a
gabe V. Ex.a que ao longo das margens do Parnaíba, numa extensão de para este depoimento exaustivo, por-a
que a convocação chamava V. Ex.
30 quilômetros, não há seca no Piauí.
para falar sobre questões que todos
E esta área é própria para localização
cesse terço de emigrantes, que pela nós já conneciamos.
sua condição orgânica não alcanç»
Sabíamos perfeitamente por que as
o Maranhão e fica no meu Estado.
obras do Nordeste empacaram, por
Este o aparte que queria dai a V .
assim dizer. :io começo, deixando planos formulados há mais de vinte anos
Ex.a.
sem execução, de modo que a populaO SR. MINISTRO DA AGRICUL- ção do Nordeste, diante desta estiaTURA — Sabe o nobre Deputado Si- gem prolongada de três anos, se vê
géfredo Pacheco que :> Ministério da de novo numa c.-ise econômica formiAgricultura, dentro de suas possibidável. Sabíamos perfeitamente a
lidades, está já ali realizando alguma quem cabia a culpa desta situação,
como também sabíamos porque as
coisa.
verbas anunciadas como liberadas
O Sr. Sige/reão Pacheco - Quero para socorrer as populações não chedeclarar perante a Câmara que, pela
garam no Nordeste. Sabíamos por que
primeira vez, o problema do Piauí •o Departamento Nacional de Obr.vs
está senão compreendido e atenaiüü contra as Secas, o Departamento Napelo Ministério da Agricultura que t cional de Estradas de Rodagem e o
tem ajudado, dentro, naturalmente,
Departamento Nacional de Estradas
de Perro, em vez de pagarem em dide suas possibilidades
aos flagelados empregados nas
O SR. MINISTRO DA AGRICUL- nheiro
suas obras, pagam em vales, vales que
TURA — Muito obrigado.
são descontados em determinados
barracões, com prejuízos enormes
O SR. PRESIDENTE — Tem a oapara a população nordestina, que se
lavra o Sr. Oscar Carneiro.
vê assolada por mais este flagelo suO SR. OSCAR CARNEIRO (Aíao plementar, sobre o flagelo natural.
foi revisto pelo orador) — Sr. PresiSabíamos de tudo isso e sabíamos
dente, desisto de dirigir ao Sr Mimais que não era V. Ex.a quem podia
nistro as perguntas que formulei, e providenciar. Este foi o motivo pelo
desisto porque a exposição de S. Ex- qual discordei do requerimento de
celência à Câmara, a meu ver, satisconvocação, mas confesso que, no ínfaz inteiramente.
timo, tinha o desejo de ouvir V. Ex.1*,
Aproveito a oportunidade para feli- porque somos conhecidos de muitos
anos —a e aqui vai confissão de idade.
citar o 3r. Ministro, que revelou a
esta Câmara seu profundo empenho V. Ex. foi meu aluno, é verdade
em acertar, numa administração que que nos primeiros tempos em que eu
vem honrando a S. Ex.a (Muito bem,- lecionava engenharia na Escola Politécnica e sou um admirador da cultura
muito liem. Palmas).
e da inteligência de V. Ex. a .
O SR. PRESIDENTE — Tem a paSr. Ministro, V. Ex.a, com grande
lavra o Sr. Maurício Joppert.
habilidade e grande conhecimento de
causa, fez-nos exposição muito inteO SR. MAURÍCIO JOPPERT ressante sobre as atividades de seu
Sr. Ministro, a quero, primeiro, agradecer a V. Kx. as generosas referências Ministério, sobretudo mostrando que
feitas ao projeto que apresentei aqui o problema do Nordeste, a que se resobre a colonização das terras Irri- feriu o nobre Deputado Tenório Cavalcanti, é de recuperação de terras
gáveis do Nordeste. Foi esse um assunto que estudei com especial sari- e, sendo problema dessa natureza,
deve ficar sob a alçada do Ministério
nho. Procurei compreender o que
eram as secas, mas, quando pensei da Agricultura, porque as chamadas
que entendia, com as definições que obras de engenharia de que defende
obras de hidráulica agrícola,
aqui têm surgido, verifico que já não sendo
engenheiros especializados io Mimais me entendo. Assim, não sei se os
podem realizá-las perfeitafiz um projeto que possa atender, de nistério
mente. Quando as barragens forem
fato, às necessidades nacionais.
de maior vulto, chamem-se os espeAs palavras de V. Ex.a encheramcialistas em projetos de barragens e
me de ânimo, e, sobretudo, vejo que o
a questão estará resolvida, sem maiomeu trabalho não foi perdido.
res complicações.

O problema em causa não é só de
O SR. MINISTRO DA AGRIacumulação dágua. O primeiro passo
CULTURA -- Seria possível, dentro
e a acumulação. Por que? Porque
de um prazo até relativamente curto.
rião há água a não ser em pequenas
Eu posso dizer que, com o plano em
fc.iteo, pequenas coleções superíiüiai.s, • execução pelo Ministério, mesm? cmn
em alguns lençóis subterrâneos. Mas
os recursos ainda reduzidi>i de que
para a irrigação das terras irrigáveis
dispomos, estamos dando aumentos
uo Nordeste, esta água, que naturalsubstanciais à prcdução de trigo.
mente existe, tiãc basta: é preciso
O Sr. Maurício Joppert — Mas os
reter o que sobra das precipitações
recursos, Sr. Ministro, são reduziatmosféricas e j'Je a enxurrada leva,
dos, porque o País não pode dar
-àpidamente para o mar, rolando
mais? Se eles forem pedidos ao Convelozmente pelos balvegues de forte
gresso, tenho a certeza de que este
inclinação. Daí a necessidade ,ia açudagem. A questão é pacífica e só a os concederá. E', portanto, uma quesvejo discutir no Brasil. Em bodo o 5 tão de política do Governo.
mundo se faz a irrigação. E: uma 1 ! O SR. MINISTRO DA AGRICULprática multi-seciilar. Quando água; ;.,
não existe num ao ou num laçx ou ã TURA — Não é tanto a parte de
não se pode tirá-la do subsolo é pré- * recursos. E' preciso, ao lado dela,
ciso armazená-la, represando-a. Fazerç? adotar outras medidas que demanrealmente curto. Direi a
açudes constitui, porém, parte cu> pro-i dem tempo
V. Ex.a que a parte propriamente
blema. O objetivo final é a irrigação,1
isto é, levar a água à terra cultivada, -, agronômica do trigo está resolvida.
para que ela possa produzir. Depois) íPara honra dos nossos técnicos, dos
do açude, são aecetsârios os canais de 'nossos agrônomos, a parte de geneadução que Jevam •>. água para a prá- ítica, a parte de fixação de variedades adaptáveis e de grande renditica da irrigação; entra depois o agrônomo ensinando ao agricultor c-.ano tmento no País está resolvida.
aproveitar a água e fazer a irrigação;
O Sr. Maurício Joppert — Que é a
como problema correlato, surge o da «mais difícil.
adubação da terra, e ainda outros!
subsidiários. Mas, o primeiro passo
O SR. MINISTRO DA AGRICULrepito, é a retenção da água. Sem ;TURA — Quanto à parte econômica
esta, como sabe V. Ex.a e quani,j5 já| ftambém posso dizer que o Ministério
viram e estudaram o problema de jída Agricultura, embora com sistema
recuperação dia terra, nada se pode ]ainda elementar de armazenagem,
fazer.
;stâ construindo p segundo silo subSr. Ministro, V. Ex.a na sua esplênterrâneo no Brasil, de modo que já
dida exposição, frisou que os dois
í possível reter a safra para regumaiores canais de evasão das nossas
arizar o escoamento nas proporções
divisas são o trigo s o petróleo. Quanto
Ia produção atual.
ao petróleo, temos de eswiai urc
A parte, porém, de transporte, é
pouco, não podemos dar a ele solução Ungustiosa.
ontem me dizia
imediata. Relativamente ao trigo, po- 'o GovernadorAinda
de Santa Catarina: só
rém, o caso é diferente. O Governo
de Mussolini, na Itália, por exemplo, 'o meu Estado pode contribuir com
a atual produção de trigo de todo
numa campanha de dois anos tornou
o país auto-suficiente em trigo. E o o País. Entretanto, a produção é feita na região dos planaltos, na região
Brasil é muito maior que a Itália, não
tem dificuldade de boas terras. Bem serrana, na região cujo transporte
tem que vencer uma distância de 500
.sei, Sr. Ministro, c-ue há outras diou 600 quilômetros, e o Sr. Waldemar
ficuldades. Mas a Argentina está nos
Rupp vai elucidar o assunto com o
oferecendo oportunidade para a reaparte que teremos o prazer de ousolução deste assunto de grande interesse nacional. Elevou o preço do vir.
trigo a limites que permitem ao Brasil
O Sr. Waldemar Rupp — Sr. Mifazer um sacrifício pelo desenvolvinistro,
na oportunidade em que V.
mento dessa cultura, para a sua autoa
suficiência. Por que não se faz isso, Ex. , após abordar com raro brilho
o problema das secas que aflige o
Sr._ Ministro? Estamos a um terço,
creio eu, do nosso consumo, quando Nordeste, está respondendo ás interpelações que lhe são dirigidas, perpoderíamos produzir trigo para todo
mita ao modesto representante de um
o nosso consumo e, talvez, ainda um
dos Estados do Sul, justamente Sanpouco de sobra pa.ra exportação. Seria
ta Catarina, manifestar sua gratidão,
possível isso, Sr. Ministro?
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a do Governo do Estado e do seu'••põe, esta é a região das estâncias. É,
povo, pelo muito aque tem recebido :j£ somente agora, como o estancieiro
da parte de V. Ex. durante sua ges- ! do Rio Grande é, de maneira geral,
tão na pasta que tão operosamente j ! agricultor ou homem de campo prósdirige, seria exaustivo mesmo, e con- j ' pero e feliz pelas condições favoráveis
trário à natureza do aparte, a enu- j que tem para a pecuária naquele Esmeração de tais benefícios. Mas bas- ' tado, criou ele alguma resistência a
tá Santa Catarina manifestar sua se voltar para a cultura do trigo. Essa
gratidão, que não há exagero no afirresistência está sendo vencida. O Gomar-se que nunca Santa Catarina reverno está dando sementes ao agricebeu tanto em tão pequeno espaço de cultor, mesmo abastado, que vá protempo. Quanto ao transporte do trigo' ciuzir trigo. Está dando até a maquia que V. Ex.B se refere com multa naria para cultivar e, no momento,
oportunidade, constitui, para o meu
o trigo invade a zona da pecuária.
Estado, problema seríssimo. A expeQueira Deus essa invasão se processe
riência tem demonstrado que o Oescom a maior rapidez, porque poderete de Santa Catarina é uma das re- mos, então, prosseguir mais intsnsagiões do mundo quea melhor trigo mente neste plano de abastecimento.
produz, como V. Ex. o testemunhou
.O Sr. Flores âa Cunha — V. Ex.a
ainda há bem pouco, comparecendo
referiu-se
à resistência que, de parte
à exposição de Joaçaba naquela unidos criadores, está havendo em "reladade da Federação. O trigo ali coção ao cultivo do trigo. E' uma verlhido revelou peso específico superior aos melhores trigos de procedên- dade, que até em gente c!o meu sangue se verifica. Tenho irmãos criacia argentina, e mesmo canadense
dores, latifundiários...
ou norte-americana.a Mas, Santa Catarina, como V. Ex. ponderou, interO SR. MINISTRO DA AGRICULpretando o pensamento do Governa- TURA — A vida é mais fácil...
dor daquele Estado, tem o escoamenO Sr. Flores da Cunha — ...que
to da produção dificultada pelo problema das distâncias do litoral. O têm resistido, com o meu protesto, em
destinar ao cultivo do trigo pequena
trigo é produzido a 500 quilômetros
parcela do campo reservado à pecuádos portos e a dificuldade de transporte pela Estrada de Perro São ria, ao pastoreio. Isto ocorre nas pasPaulo-Rio Grande, congestionada pela tagens finas da fronteira. Há muitos
campos que são savanas, planícies,
safra de madeira e outros produtos
mas que não chegam a ter um palmo
da região, embaraça o escoamento
de terra cultivavel.
da safra de trigo.
Daí a necessidade urgente da consO Sr. Maurício Joppert — Ia ferir
trução da rodovia BR-26, já prevista esse ponto.
no sistema rodoviário nacional e que
O Sr. Flores da Cunha — Ai o arado
resolverá, de vez por todas, esse movimento, possibilitando assim, ao meu penetra a custo, e o cultivo do trigo
Estado, proporcionar ao País aquilo e de outros cereais seria mais difícil.
de que é capaz, ou seja, a solução do
O Sr. Maurício Joppert — A caproblema de abastecimento tritícola mada
de terra vegetal é quase insignacional.
nificante.
O SR. MINISTRO DA AGRICULSr. Flores da Cunha — Há terTURA — Outro elemento retardador rasO em
Bagé, Dom Pedrito Livramenda maior celeridade na expansão da to, Quaraí,
que são ricas
produção do trigo, no Brasil, reside em cálcio eUruguaiana,
permitem perfeitamente
no seguinte: O trigo no Rio Grande, a cultura do trigo.
Cumpre aguilhoar
Estado que produz a grosso modo 80%
criadores e fazê-los ver que o
da produção nacional, era quase todo, esses
ou em proporções variáveis de 70 e trigo dá até mais do que o boi.
80%, produzido na região serrana, na
O SR. MINISTRO DA AGRICULregião de colonização. Eram os hábi- TURA — Ainda ontem, posso referir —
bitos tradicionais dos imigrantes, que embora meu dia de despacho com o
se adaptaram a essa cultura ali no Sr. Presidente da República seja às
Rio Grande. A região da campanha_ a terças-feiras — tomei parte numa reuregião mais plana, a região mais adap- nião com o Sr. Ministro da Fazenda
tável à mecanização que o trigo im- no sentido de obter, de qualquer ma-

neira, divisas para aquisição de combinadas para colheita e beneficia tento de trigo. S. Ex.a entendia que se
devia esperar o empréstimo de 18 milhões de dólares, mas mostrei ser urgente a aquisição de máquinas de corte, de beneficiamento de trigo, com as
quais será possível ainda elevar a
produção acima de 600.000 toneladas
comerciáveis, programada1! nnra o ano
corrente, como ficou estabelecido pela
Comissão Técnica do Trigo. Devo dizer, com satisfação, que as máquinas
vão ser imediatamente importadas,
sem aguardarmos as formalidades orocessuais da assinatura do contrato de
18 milhões. Vê-se, assim, que há empenho do Governo em intensificar a
produção.
O Sr. Maurício Joppert — Sr. Ministro, das palavras de V. Ex.a e dos
apartes dos nobres Deputados Waldemar Rupp e Flores da Cunha, depreende-se que terras nós as temos. A
questão das sementes está resolvida.
E' só atacar os problemas subsidiários do armazenamento e dos transportes para que possamos produzir
todo trigo necessário ao consumo da
Nação e nos libertarmos, por completo, da importação do trigo estrangeiro .
O Sr. Flores da Cunha — Sr. Ministro, este problema do t igo, do que
necessita, imperiosamente, é de ação
do Governo...
O Sr. Maurício Joppert -- Muito
bem.
O Sr Flores da Cunha — . . . de propaganda junto aos latifundiários para
que a campanha tão auspiciosamente
iniciada e já com tão bons frutos,
prossiga intensamente, de modo que
nos libertemos da importação do trigo
da Argentina, da América do Norte
e do Canadá. E' preciso que o Maranhão, Mato Grosso e o Planalto
Goiano plantem trigo.
O Sr. Maurício Joppert — Faço minhas as palavras do nobre Deputado
Flores da Cunha, porque S. Ex.n disse,
com muito mais eloqüência, muito
mais calor, o que eu estava pensando
e desejando dizer. Não podemos resolver prontamente o problema do petróleo, todos sabemos, mas o do trigo,
podemos resolvê-lo muito mais rapidamente do que, em geral, sã pensa
e estancar a evasão de divisas por
este meio. Estamos na situação ridí-

cula, por assim dizer, de importar
trigo. Gastamos uma parcela imensa
das nossas escassas divisas e andamos misturando com farinhas exóticas
a farinha de trigo que importamos. O
problema tem caráter nacional e poderá ser resolvido nos termos em que
o colocou o nobre Deputado Flores
da Cunha.
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA a— Sobre o trigo ainda ligo a
V. Ex. e ao Parlamento que, dentro
do planejamento atual, será possível,
ao cabo de três anos, obter-se trigo
pelo menos para dois terços das nossas
necessidades, senão mais.
O Sr. Maurício Joppert — VeTa
V. Ex. a Sr. Ministro; uma das questões que amarram a produção do trigo é o transporte. Pois bem, neste
País, em que tudo está dependendo
do transporte, diz a Mensagem deste
ano do Sr, Presidente da República,
que, no ano passado, não se Inaugurou um quilômetro de estrada de
ferro e que apenas 33 quilômetros de
estrada de rodagem foram pavimentadas ! E' realmente lamentável esta
inatividade do Governo em problema
tão fundamental para o desenvolvimento de nossa economia.
Vou terminar, Sr. Ministro.
Há
poucos dias ouvi na Rádio Nacional,
emissora controlada pelo Governo, comentários políticos, naturalmente feitos por pessoa orientada pelo Governo, envolvendo severa critica ao Ministério e pregando a necessidade da
mudança dos Ministros.
Dizia que era um Ministério de experiência, um Ministério fracassado,
Ministério que se tornava indispensável substituir o mais urgentemente
possível.
Sr. Ministro, ouvi estas palavras,
estes comentários, no rádio do meu
automóvel, quando vinha para uma
seasãt noturna
da Câmara, e confesso
a V. Ex. a que me senti envergonhado, envergonhado pelo próprio Governo, porque um Governo
que tem
Ministros como V. Ex. a e outros não
tem o direito de propalar que o seu
Ministério é fracassado!
Que a Câmara veja, pelo menos,
nestas minhas humildes palavras,
enérgico protesto contra; uma atitude
lamsntáve! que, segundo é a convicção geral, deve ter sido Inspirada
por alguém ligado ao Governo.
O Brasil é um país imenso. Não
sabemos o que temos, mas sabemos
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o que nos falta. O que não temos, forma a corresponder às suas aspiraSr. Ministro, é ordem na administra- ções.
ção. (Muito bem; muito bem. PalO esclarecimento, Sr. Ministro, diz
mas) .
respeito aos problemas do São Fran,
O SR. PRESIDENTE — Tem a cisco .
V. Ex. a , que, como parlamentar
palavra o Sr. Manoel Novals.
desde a Assembléia Constituinte,
tem
O SR. MANOEL NOVAIS — Sr.
acompanhado e apoiado toda1 a obra
Ministro, Sr. Presidente, a minha
de recuperação do Vale do São Franpresença nesta tribuna encerra uma cisco, fsz-lhe uma leve crítica, natuhomenagem, um apelo, uma interperalmente pela posição em que se enlação e um esclarecimento.
contra, de ter de encaminhar deterHomenagem ao ilustre Ministro João minada-s providencias para a solução
do problema da a seca. Entendo, poCleofas, representante de Pernambuco, que tem dado o maior brilho à rém, que V, Ex. se equivocou quando
administração federal no exercício do declarou cjue a Comissão do Vale tio
úteis
Ministério da Agricultura, cuidando, São Francisco cuidou de obras
— foi a expressão de V. Ex.a — mas
com a experiência, com o espirito público que nós, do Parlamento, nos que podiam ser adiadas, em detrimento de outras, ligadas à sua Pasta. Devo
acostumamos a reconhecer em S.
declarar, para tranqüilidade de V.
Ex. a , daqueles problemas afetos à-sua
pasta. (Muito bem.)
Ex.a que comigo participou daquela
a
luta, que no Plano de Emergência, até
Apelo, Sr. Ministro, porque V. Ex.
confessando, como o fez, que â Ba- 1950, gastamos cerca de 500 milhões
hia era o Estado, no momento, mais de cruzeiros no Vale de São Francisco
atingido pelo êxodo rural — repetiu e, desses 500 milhões de cruzeiros,
exatamente aquilo que, por diversas 25%, justamente, aplicamos na Insvezes, eu e os demais representantes talação da Companhia Hidrelétrica do
baianos afirmamos à Câmara d o s São Francisco.
Creio que ninguém terá o direito,
Deputados, mas não declarou em seneste país, sobretudo nós, filhos do
guid;, para maior agrado nosso, ter
também reservado um lugarzinho para Nordeste, de considerar a Hidrelétria Bahia, quando aludiu a providên- ca senão como uma das peças funcias adotadas em relação'ato Nordeste, damentais para a redenção econômiao estudar o problema da seca Por- ca da nossa região. Aconteceu, poque este, pela definição constitucio- rém, Sr. Ministro, que, tendo dado,
nal, nap é mais problema do Nordes- para o capital essa Companhia 25%
te, e, sim, do Polígono das Secas, e a da quota constitucional do Vale, apliBahia representa, Sr. Ministro, 36% cada naquele qüinqüênio, a Companhia, que responde pelos destinos da
da área do Polígono.
O apelo que faria a V. Ex.a, sem- nossa gente, organizou o plano de dise tão_ solícito para com o nosso Es- tribuição de energia, na sua primeitado, _tôda vez que recorremos à sua ra etapa, montando 180 mil kilosistência, seria no sentido de cor- watts, sem reservar um só kilowatt
igir este lapso do seu brilhante re- para as populações das margens do
Rio São Francisco. E foi então, Sr.
latório, considerando a Bahia dentro Ministro,
reagi, na Comissão de
do Polígono das Secas, e portanto Finanças, que
como relator do Plano Gemerecedora daquele mesmo carinho ral do São Francisco, apresentando
e cuidado com que V. Ex.a encarou emenda, mais tarde votada e aproo problema do Nordeste.
vada por aquela Comissão, corrigindo
A interpelação é naquela parte em esta injustiça, porque não podíamos
que V. Ex." fala sobre a mecanlza- admitir, sobretudo nós, que conheceçâo da lavoura, citando a distribuição, mos o problema, ficasse a região sem
pelo Governo Federal, através de seu um kilowatta de força para fazer o
Ministério, dos tratores adquiridos com que y. Ex. preconiza como meio de
recursos do empréstimo de" 18 milhões fixação do homem do Nordeste na
de dólares. Desejava saber — nesta! sua própria terra: a irrigação. Ora,
ou em outra oportunidade, a percen- como se instala uma Companhia com
tagem da distribuição em relação ao um potencial tão grande, nas marnosso Estado, porque é força confes- gens do São Francisco, e não se forsar que, sendo a Bahia um Estado nece um kilowatt para ser usado
essencialmente agrícola, tem direito a nos motores de bombeamento de água
uma participação nesta partilha de do ric para fa-zer irrigação ?

Êsle, o esclarecimento que desejava
dar a V. Ex.", porque o assunto eu
o debaterei na ocasião própria, quando o projeto descer a plenário; do
mesmo
passo, devo tranqüilizar V.
Ex. a , dizendo que ainda hoje entreguei à Comissão de Finanças a redação do vencido do meu parecer ao
Plano, que orça em cerca de um bilhão e meio de cruzeiros, reservamos
mais de 500 milhões aos setores da
produção, energia t irrigação.
Eram estes, portanto, Sr. Ministro,
os esclarecimentos
que eu desejava
prestar a V. Ex.a, fe"licitando-o mais
uma vez pelo ssu trabalho e pela
certeza que nos trouxe a nós, aos hom°ns do Nordeste e da Bahia, de que
V. Ex.", naquele Ministério, continuará sendo não só um verdadeiro
patrono das nossas causas, como, também, um administrador qus honra
exta Casa do Parlamento, a que pertence. (Muito bem; muito bem.
Palmas).
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — Nobre Deputado Manoel
Novais e Srs. Deputados, aludi realmente ao projeto que envolve o plano de valorização do Vale do São
Francisco, porque o projeto elaborado
pela Comissão e enviado pelo Executivo à apreciação do Parlamento
destina uma parcela apenas de 2%
à parte rigorosamente de produção
agropecuária.
Nãc hó dúvida que o aproveitamento do potencial hidrelétrico, a captação de energia, pode e tem de certo
uma utilidade considerável para a
produção agrícola. Mas, na verdade, o
que acontece é que a utilização de
energia para fins primordialmente industriais leva sempre a melhor sobre a agricultura quando se discute
no Congresso um plano de valorização.
Temei a liberdade de sugerir se
considerasse mai.<- a parte propriamente de agricultura. Era esta ponderação que me permti aqui formular,
talvez mais como companheiro tempo-

rariamente afastado do Congresso ao
que mesmo como Ministro de Estado.
Em relação à parte da Bahia na
distribuição do empréslimo de 18 milhões de cruzeiros, devo dizer que a
quota, feita dentro do critério adotado, é reduzida, mas isso se explica.
Ela é reduzida porque representa a
média das importações verificadas pelo Porto de Salvador. Ora, muitos
agricultores baianos, talvez mais da
metade, terão feito aquisição de seu
equipamento agrícola pelo Porto do
Rio de Janeiro. Para corrigir essa
situação há no empréstimo uma sobra
de sete e tantos por cento, que constituem uma cota ainda a disribuir
pelo Ministério, e com a qual pretendo
e tenho o dever dle reparar qualquer
injustiça verificada.
Neste instante estamos procedendo
ao levantamento exato do número de
tratores
existentes,
inclusive na
Bahia, para, então, em face dessa
apuração, atendermos à «üuação que
mereceu a observação do nobre Deputado Manoel Novais.
O Sr. Manoel Novais — Espero que
V. Ex.'1 mais uma vez preste esse serviço à Bahia.
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA — A zona da Bahia, que fica
no Polígono das Secas, é da atribuição
do Ministério, e de tal maneira considerada que a criação dos núcleos de
colonização foi feita preferencialmente, atendendo à sua situação e condições econômicas e sociais. (Muito
bem; muito bem. Palmas. O Sr. Ministro é vivamente cumprijnentado e
abraçado).
O SR. PRESIDENTE — Senhores
Deputados, findou-se o tempo da seaunda prorrogação. Ainda estão inscritos os Srs. Oliveira Brito e Wolfram Metzler. Mas já excedemos q
prazo da sessão. Assim, só cabe à
Presidência agradecer ao Sr. Ministro
da Agricultura a atenção com que
acorreu à convocação da Câmara e a
.solicitude com que respondeu a todas intepretações dos Srs. Deputados.
Vou levantar a sessão.
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