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Sr. Presidente, Srs. Deputados, constitui atribuição indeclinável dos parlamentares do Nordeste o acompanhamento permanente das soluções dadas aos seus problemas pelos órgãos governamentais da União, dos Estados e dos Municípios.
Ali reside um pcvo amargurado pelo sofrimento, cujos golpes
sucessivos, ao invés de reduzir-lhe a têmpera, servem para melhor
enfrentar não só as inclemèncias da natureza, como a incompreensão de alguns brasileiros.
E' uma região até bem pouco tempo esquecida, chegando-se a
admitir, embora erroneamente, que o crescimento isolado da economia de algumas unidades da Federação, situadas em regiões ecologicamente mais favoráveis, respondesse sozinho pela expansão da
economia do País.
Mas, Sr. Presidente e nobres Srs. Deputados, a evolução da
própria ciência eccnômica veio demonstrar que a uma nação somente
deve interessar o crescimento integrado dos varies setores produtivos e de todas as regiões, pois apenas dessa forma se pode assegurar a unidade e a integridade da Pátria.
As fórmulas utilizadas hoje para combater essas disparidades
são bem diversas daquelas do passado, pois nos dias que correm a
humanidade procura os métodos da violência, por considerá-los os
mais válidos ao atendimento dos seus reclamos. Nas sociedades
democráticas os caminhos são outros.
Já que não teria sentido a anuência àqueles processos reivmdicatórics, parece-me ser de toda conveniência evitar que deflagrem.
O surgimento de tal fenómeno poderia gerar o desencadeamento
de uma série de ações sucessivas e já então descontroladas, capazes de deixar profundas marcas da sua passagem e danos insanáveis à própria Nação.
Felizmente para nós, brasileiros, o País esta entregue à direção
de patriotas ilustres, que sentem na sua própria carne o sofrimento
insuportável que atinge os seus irmãos das plagas nordestinas.
O Presidente Mediei é, sem favor, um homem de Estado da
mais alta compreensão humana e do mais profundo sentimento fra— 3

terno. Por isso mesmo. Sua Excelência compreende a frustração
do nordestino, que sempre contribuiu com o seu esforço para a
grandeza da Pátria, mesmo quando, para atingir este objetivo, tornava-se necessário sacrificar um pouco das suas justas pretensões.
Mas, apesar disso, mesmo considerando a grandeza das atitudes do mais alto mandatário do País, consubstanciada em vários
pronunciamentos e em sucessivas recomendações dirigidas aos seus
auxiliares, é necessário que os homens que aqui estão, por delegação expressa e indeclinável dos brasileiros do Nordeste, permaneçam vigilantes. E' preciso evitar em tempo que a omissão involuntária, as soluções inacessíveis ou as decisões desviadas das realidades regionais, muitas vezes por desconhecimento dos problemas
locais, possam contribuir para adiar soluções urgentes, capazes de
arrefecer o ânimo atual daqueles brasileiros que, como eu, acreditam
com absoluta sinceridade nos propósitos patrióticos da equipe de
Governo do Exmo. Sr. Presidente da República. Mesmo porque
deve estar no espirito de cada um a necessidade de realizar aquele
compromisso assumido espontaneamente, de se conseguir até o final
deste período governamental o crescimento acentuado da economia
nordestina, acabando com a desigualdade. Não é possível uma região traduzir miséria e a outra refletir riqueza. O Brasil é um só.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, reafirmo perante V. Exas.,
da tribuna desta Casa, centro de ressonância das grandes reivindicações do povo, a minha fé nesse brasileiro sóbrio, patriota e honesto, que aceitou trocar o merecido repouso do lar, após tantos
anos de bons serviços ao País, como militar e como cidadão, para
atender ao chamamento, que lhe dirigia a Nação através das vozes
mais categorizadas de outros ilustres brasileiros, no sentido de
ocupar a chefia suprema do Governo desta grande Pátria, onde
estão os brasileiros de todas as regiões, de todas as profissões, de
todos os níveis sociais, desde o marginalizado homem rural do Nordeste até aqueles que compõem as camadas privilegiadas da nossa
sociedade.
Dizer que S. Exa. não tem sabido ser o grande Presidente
à altura da hora presente, seria cometer
godão, arbóreo, que produz um capulho caracterizado pelo comprimento de suas fibras, as quais podem atingir até 42 milímetros.
Enquanto isso, a variedade denominada Mata, cultivada na zona
úmida, esbarra em torno de 26 milímetros, e o tipo Sertão, também
arbóreo e próprio de regiões secas, nunca supera a marca dos 36
milímetros.
Para que esse fenómeno de alongamento do comprimento da
fibra se processe, há uma compensação orgânica na planta que, em
razão disso, oferece menor colheita por unidade de área.
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Como se trata de um produto altamente ambicionado no mundo
inteiro, justifica-se que o Governo brasileiro dedique maior vigilância às negociações internacionais., assumindo até o controle mais
direto das exportações, de forma a evitar que a ganância de alguns
e o desconhecimento generalizado do problema por parte de outros
exportadores possa criar pânico injustificado no mercado, influenciando para pressionar para baixo os preços oferecidos ao setor
manufatureiro e ao produtor rural.
Para isso, ter-se-á de organizar a comercialização deste produto
nobre, a exemplo do que a Carteira de Comércio Exterior já vem
fazendo com tanto acerto, sob a direção esclarecida e competente
do Dr. Benedito Fonseca Moreira, com relação ao cacau e, ultimamente, com relação à carnaúba.
Occrre ainda um agravante. O interesse mundial pelo algodão fez nascer uma série de organizações poderosas, com raízes espalhadas pelas regiões mais diversas dos vários continentes,
o que lhes assegura incalculável poderio, capaz até de garantir o
controle quase absoluto da respectiva economia.
Todo cidadão que reside na zona rural do Nordeste sente a
influência perniciosa da sua atuação, ao exercer o domínio quase
absoluto do respectivo comércio, a ponto de obter muitas vezes o
comando indireto dos preços e o controle também indirefo de varius operações subsidiárias à exportação.
Quando elas decidem afastar do seu caminho outros competidores nativos, começam por lançar o pânico, utilizando esses processos, até que vcltem a funcionar sozinhas, para novamente extorquir o minguado lucro que possa ainda restar ao produtor, depois
da luta insana desenvolvida durante o ano agrícola, com o espírito
já preocupado pela insegurança que o rodeia.
Este é o drama pungente do nordestino. E' a espoliação organizada e cruel. Eu diria até ser um caso que envolve o interesse
da Segurança Nacional, exigindo soluções drásticas que preservem
os princípios norteadores da Justiça Social.
Por tudo isso, não resta dúvida de que a defesa do comércio
dessa fibra terá de exigir desassombro, patriotismo e, acima de tudo,
decisão firme do Governo, capaz de assegurar, por todas as formas,
a realização de um comércio sadio, sem se arrecear quando surgir
a necessidade de maiores investimentos iniciais, de forma a garantir os "warrants", que representam, no caso, as trincheiras levantadas contra o usurpador da economia nacional.
O Brasil precisa tutelar o interesse do produtor. Se possível,
pacificamente. O que não se pode admitir é que elas prosperem
à custa da miséria do agricultor brasileiro.
— 5

O plantio da mamona está ali, hoje, praticamente abandonado,
pelo pavor de novos e grandes prejuízos decorrentes da influência
nociva dessas organizações.
O Sr. Siqueira Campos — Estou ouvindo com a maior atenção seu brilhante discurso que trata da problemática nordestina.
À bancada nordestina tem tido muito êxito ao trazer à Câmara
personalidades para abcrdar assuntos específicos daquela área.
Represento a área goiana da Amazónia e tenho notado que, apesar
do volume dos nossos problemas, nós, da bancada da Amazónia,
não temos conseguido o sucesso fabuloso que os homens do Nordeste têm alcançado, apesar de as providências adotadas não terem
sido suficientes para resolver os problemas, realmente grandes,
daquela área. Meu aparte, pois, talvez molestando V. Exa. e
desviando c curso do seu belo discurso, é apenas para fixar posições e fazer um convite para que as bancadas da Amazónia e a do
Nordeste, dos dois partidos, que têm homens excepcionais, bem
intencionados que lutam pela solução dos problemas daquelas àrea.s,
se unam para resolver juntas as dificuldades existentes. Apesar de
as duas áreas possuírem diferenciações enormes, às vezes, a solução de um problema de uma está diretamente correlacionado com
a solução de um problema da outra. Era esta a sugestão que
desejava fazer. Felicito V. Exa. pela propriedade com que traz
a questão a esta Casa e como pede soluções para ela.
O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO — Muito obrigado a V.
Exa. pelo aparte.
O mercado internacional do algodão, Sr. Presidente, ainda
hoje oferece as mais amplas perspectivas. O esforço desenvolvido
pelos Estados Unidos no sentido de fazer crescer a sua produção
em mais 50% (cinquenta por cento) não tem logrado maior sucesso, pcis que os acréscimos obtidos nem atingem a 10% (der.
por cento) . Fonte: Boletim Informativo n 9 3, da Comissão de
Financiamento da Produção.
Convém aqui ressaltar, mesmo que surgisse o crescimento da
safra algodoeira norte-americana, a sua influência no mercado do
algodão tipo Seridó, de fibra longa, seria relativa, pois ali nenhum
tipo de algodão se produz com características nobres. Daí a elevação contínua e acentuada dos preços para exportação, que propiciou o pagamento de melhor remuneração ao produtor nacional.
Mas, já aí surgiu outro problema a ser esclarecido. Tanto
quanto no Estado do Ceará, o índice de redução da safra algodoeira paraibana, em razão dos fenómenos climáticos ali ocorridos,
foi superior à casa dos 60% (sessenta por cento). Enquanto o
fato determinou uma elevação dos preços no Ceará equivalente a
56% (cinquenta e seis por cento), no Rio Grande do Norte igual

a 35% (trinta e cinco por cento), na Paraíba apenas cresceu cerca
de 15% (quinze por cento), insignificante para cobrir o ónus decorrente da sensível redução da safra em curso, que atingiu o índice
elevado de 63% (sessenta e três por cento) . (Fonte: Boletim Informativo n° 3, da Comissão de Financiamento da Produção, página 13).
Nesses casos, verificava-se antes uma corrida desabalada da
indústria mundial para a aquisição da matéria-prima, a qual era logicamente mais sentida pelos que ofereciam a melhor fibra, mais
resistente e mais desenvolvida.
Com a elevação contínua das taxas de juros e das comissões
bancárias, os países mais destacados como grandes importadores
decidiram abolir o sistema anteriormente usado, que consistia na
aquisição do produto para a formação de grandes estoques. Hoje,
preferem adotar a política de somente comprar as quantidades correspondentes às necessidades mais imediatas do consumo. (Fonte:
Boletim Informativo n° 3, da Comissão de Financiamento da Produção. Pesquisa Económica, pág . 1 1 ) .
Como resultado dessas providências, devem os países produtores tomar a decisão firme de assegurar à comercialização os
recursos indispensáveis, a fim de que, por parte do vendedor patrício, reine igual propósito de promover oferta lenta, plenamente
ajustada às necessidades de consumo periódico e gradativo, evitando-se as possíveis quedas de cotação do produto, as quais seriam inteiramente injustificáveis, conforme se conclui facilmente.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, há também a necessidade imperiosa de se encontrar uma fórmula eficiente para fazer
chegar até o produtor nordestino, especialmente o do meu Estado,
não apenas o conhecimento do preço mínimo que o Ministério da
Agricultura lhe assegura, através da Comissão de Financiamento
da Produção, mas principalmente a possibilidade de usufruir o benefício que lhe garante o Decreto-lei n9 79, de 1966, qual seja o
de receber um financiamento que enseje o pagamento imediato dos
débitos contraídos para o custeio da safra, sem que, em razão disso,
seja forçado a entregar o seu produto, por qualquer preço, ao primeiro comprador que lhe apareça.
A prova evidente deste desconhecimento generalizado reside no
pequeno vulto de operações de financiamnto realizadas pela referida Comissão de Financiamento da Produção, no setor algodoeiro,
através do Banco do Brasil S. A.
No ano de 1969, enquanto a Comissão em apreço promoveu o
financiamento de 1.008.343 toneladas de produtos diversos, que
atingiram a soma de Cr$ 293.444.000,00, apenas foram utilizados
para financiar o algodão, Cr$ 73.556.000,00, correspondentes a
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68.793 toneladas, o que equivale a cerca de 6,8 (seis e oito décimos
por cento) da quantidade financiada e a 25% (vinte e cinco por
cento) do valor total do financiamento.
Já no ano de 1970, para um total de 1.244.247 toneladas de
produtos financiados, representando um investimento da ordem de
Cr$ 397.992.064,00, somente foram utilizados no setor algodoeiro
Cr$ 67.379.052,00, equivalentes a 51.842 toneladas, o que significa cerca de 4% (quatro por cento) da quantidade financiada e
pouco mais de 16% (dezesseis por cento) do valor total dos recursos investidos nessa operação.
E' bem verdade que os elementos que pude obter não incluem
os dados relativos ao mês de dezembro, os quais ainda não estavam
levantados.
O Sr. Grimaldi Ribeiro •—• Desejo congratular-me com V.
Exa. pelo discurso que vem pronunciando. V. Exa. perfila,
assim, a mesma tradição mantida neste Congresso por algumas das
maiores expressões de sua terra, a Paraíba, designadamente Epitácio Pessoa e José Américo; a de fazer da nossa representação,
primeiro, a defesa da região nordestina. A luta, hoje, é definida
em termos de reduzir os desníveis que separam o Nordeste das
áreas desenvolvidas do País, notadamente o Centro-Sul. A defesa
do algodão, a fim de assegurar-lhe condições de comercialização, o
assinalar-se, como V. Exa. faz, os dados específicos que se referem ao algodão seridó, produzido no Rio Grande do Norte e em
vasta área da Paraíba, acima das regras obtidas da concorrência
do produto, dado o seu caráter específico, tradicionalmente encontrado apenas em produção similar no Egito, todo acervo do brilhante
pronunciamento de V. Exa. se incorpora a uma luta de decénios,
mantida nesta Casa em favor desses ideais e dessas realidades.
Ainda agora, em seu nome e pela sua presença, novamente a Paraíba se inscreve naquela significação que todos lhe reconhecemos,
em favor do Nordeste e no sentido de que ele possa conquistar,
o mais urgente possível, dentro da comunidade brasileira, os merecidos níveis de desenvolvimento económico e social.
O SR. ÁLVARO GAUDÈNCIO — Muito obrigado, Deputado Grimaldi Ribeiro. Só tenho a manifestar um desejo: que a
luta que já se vem empreendendo há 10 anos não se prorrogue
por mais 10 anos; que se conquiste a vitória num período muito
mais próximo das nossas necessidades.
A presença de um nordestino na Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento da Produção, o Dr. Aloysio Carneiro
Campeio, que tem a responsabilidade de ser filho de outro pernambucano também ilustre e sempre dedicado à solução dos problemas
8 —

regionais, oferece-nos o ensejo de uma posição de expectativa mais
favorável.
O manuseio contínuo dos elementos económicos, constantemente levantados, há de criar no seu espírito a fórmula ideal para
transpor as dificuldades, de forma a fazer o produto emergir da
grave conjuntura em que ora se encontra.
As crises sucessivas, decorrentes da estiagem cíclica que assola
a região, são também responsáveis pelo agravamento da situação.
Enquanto a Região Centro-Sul produziu, no ano de 1970,
349.432 toneladas de algodão em pluma, menos 14% (quatorze
por cento) que no ano de 1969, o produto da região nordestina limitou-se a apenas 83 mil toneladas, menos 56% (cinquenta e seis
por cento) que a produção de 178 mil toneladas, colhida no ano
anterior. (Fonte: Revista "Pesquisa", da C.F.B., Relatório de
1970).
Há ainda um fato social importante a considerar: as fábricas
têxteis existentes no Brasil, calculadas em torno de 4 mil, dão
trabalho a cerca de 350 mil assalariados, número que expressa aproximadamente um quinto da mão-de-cbra nacional ocupada no setor
industrial. Sem falar em cerca de 650 mil cidadãos residentes na
zona rural, que se dedicam à cultura algodoeira. Se a esse milhão
de pessoas juntarmos o pessoal ocupado no transporte (frete, carreto, carga e descarga dos fardos), no comércio desse produto, em
outras atividades paralelas e interligadas, bem como as demais que
dependem dos que retiram somente do algodão o necessário ao seu
sustento, ou que, através dele. obtêm o complemento à manutenção do lar, pode-se concluir que cerca de 5% (cinco por cento) da
população brasileira depende também, total ou parcialmente, desse
produto.
Outro elemento valioso pode ser utilizado aqui, para demonstrar que o algodão é realmente um produto da maior importância
para a economia do País.
O Sr. Wilson Braga — Quero congratular-me com V. Exa.
pelo oportuno pronunciamento que faz a respeito dos problemas
do Nordeste. E a oportunidade se faz sentir com maior relevância
porque chega na hora em que o Congresso, através da cúpula da
ARENA, em sua Comissão Especial, a COCENE, estuda os problemas da região. Os elementos citados por V. Exa., principalmente no setor da agropecuária, das fibras sintéticas, das fibras de
algodão e do agave, vão constituir subsídios dos quais a Comissão
se valerá para apresentar uma solução ao Poder Executivo. Solicito, pois. ao nobre colega que, por intermédio da Mesa, faça chegar à COCENE os elementos citados por V. Exa. no brilhante
pronunciamento que hoje faz na Câmara dos Deputados.
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O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO -- Obrigado a V. Exa.
O requerimento fica registrado, para apreciação da Mesa.
Depois do café em grão, dos produtos manufaturadcs e do
minério de ferro, surge o algodão em 4' lugar, como produto carreador de divisas para o Brasil. No ano de 1970, a venda de algodão, ccmo matéria-prima, atingiu a quase 160 milhões de dólares,
equivalentes a 342.834 toneladas, sem contar com cerca de 5 milhões e 500 mil dólares obtidos pela exportação de fios de algodão,
correspondentes a cerca de 5.800 toneladas e mais o que foi conguido com a exportação do tecido comum, decorrente da manufatura
dos fios de algodão, produzido e industrializado no País. (Fonte:
CACEX — Informação da Exportação Brasileira no período de
janeiro a dezembro de 1970: volume físico e valor).
Além das dificuldades inerentes ao desajustamento visível do
seu preço, que cresceu de 1958 até hoje apenas 2.240% (dois mil
duzentos e quarenta por cento), (Fonte: calculado com base em
elementos levantados dos Anuários Estatísticos do Brasil da Fundação I . B . G . E . , do período citado), resta ainda cuidar de transpor os obstáculos decorrentes da retração no mercado consumidor
algodoeiro, que ora se volta interessado para os produtos fabricados
com fios sintéticos, conduzidos por uma propaganda onerosíssima,
que também leva ao ouvinte o conhecimento deformado do problema. (Fonte: Publicação do Comité Consultivo Internacional do
Algodão) . E' bem verdade que isso acontece quando o consumo
nacional das fibras naturais e artificiais atinge no corrente ano a
cerca de 450 mil toneladas.
Cumpre ressaltar que o Instituto Internacional do Algodão
está prestes a concluir a primeira etapa das pesquisas que vem realizando, com a finalidade de conferir ao produto natural as mesmas
facilidades de manejo de que é dotado o tecido sintético, tais como
evitar o enrugamento ou o encolhimento após a lavagem, dispensar
a passagem a ferro e outras propriedades semelhantes, que serão
brevemente anunciadas. Convém deixar registrado que a maior
porosidade do tecido manufaturado à base da fibra natural, já
constitui vantagem muito significativa sobre o produto sintético, fenómeno que será oportunamente analisado, inclusive sob o aspecto
sanitário. (Fonte: Discurso pronunciado pelo Sr. Julian Rodrigues Adame, Presidente do Instituto Internacional do Algodão, em
reunião realizada na Bolsa de Mercadorias de São Paulo) .
Os produtos sintéticos obtidos até hoje têm ainda outra grande desvantagem: o custo mais alto que o do seu concorrente natural, considerando-se, é lógico, que ambos são obtidos mediante a
aplicação de processos tecnológicos modernos.
Parece-me que à SUDENE e ao BNB assistiria o dever de
recusarem intransigentemente a canalização de recursos dos incen-

tivos fiscais atribuídos à região para o financiamento à instalação
de indústrias de sintéticos, como já tem ocorrido, manifestando assim a preocupação de proteger a fibra natural.
O desemprego que resultaria das providências destinadas a
reduzir o "superavit" do produto natural provocaria desajustamentos sociais sérios, agravados ainda por ocorrerem numa região onde
as alternativas são quase nulas. Daí, para o elastecimento do
êxodo descontrolado é apenas um passo, acarretando as crises tão
comuns, decorrentes dessa migração, que contribui para o tão condenável ingurgitamento dos centros urbanos.
Convém ainda considerar que o crescimento urbano que resultar da instalação de novas fábricas à base de fios sintéticos, jamais poderá propiciar condições capazes de permitir participação
decisiva na solução do grave problema do desemprego rural que
elas mesmas, em contrapartida, vão promover.
Quer-me parecer que a política mais acertada residirá numa
ação conjugada dos órgãos públicos e estatais, em consonância com
as empresas privadas que operam na região, com a finalidade de
conseguir a elevação substancial dos índices de produtividade do
algodão nordestino de fibra longa e do algodão Mata, desde que
ambos já possuem tradição no mercado externo.
Penso, igualmente, que se deve promover revisão no processo
atual de classificação, pois que as divergências sensíveis, já verificadas, poderão pôr em risco a grande preferência devotada ao produto nordestino.
Esse procedimento fraudulento constitui também um crime, pois
contribui para a formação de imagem diferente do produtor e do
exportador patrícios, que, tais quais os profissionais de outras regiões, também acrescentam ao desejo de vender o sentido do lucro,
cujo limite, no entanto, não poderá jamais transpor a faixa da retribuição justa. E o lucro desmedido é o mais irritante delito
económico.
Resta, portanto, uma indagação: quem pode assegurar que
esses fatos não tenham de igual modo sérias implicações com outros
atos generalizados de sabotagem, com o fito de prejudicar o crescimento acentuado que a Revolução de 1964 tem procurado ensejar
à economia nacional?
O Sr. Marcondes Gadelha — Nobre Deputado Álvaro Gaudêncio, estamos ouvindo atentamente, com muito agrado, a análise
profunda e abalizada que V. Exa. faz do problema do algodão,
uma das principais fontes de riqueza da nossa ãrea. Apraz-nos.
nobre Deputado Álvaro Gaudêncio, verificar sobretudo a dedicação
de V. Exa. no sentido de solucionar problemas de sua região, o
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que, per sinal, tem sido a tónica da atuação de V. Exa. na Casa.
Apesar de oposicionista, e, portanto, de não perfilhar a linha política de V. Exa., não poderia deixar de trazer-lhe minhas congratulações e solidariedade pelo brilhante discurso que profere. Continue assim, nobre Deputado Álvaro Gaudêncio, e terá a eterna
gratidão das populações aflitas do Nordeste.
O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO - - Deputado Marcondes
Gadelha, encantam-me e encorajam-me as palavras de V. Exa.
Agradeço-lhe o aparte.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a finalidade precípua deste
meu pronunciamento reside em trazer à tona os difíceis problemas
que ainda hoje cercam o cotonicultor nordestino, especialmente o
que se encontra na região sertaneja pois, embora já existam várias
soluções, umas coordenadas, outras em execução, nenhuma trouxe
por enquanto vantagem decisiva para o brasileiro do nordeste que
cultiva o algodão. Esta é a verdade.
Sr. Presidente e nobres Senhores Deputados, cumpre fazer
desaparecer esse ambiente de incerteza que assalta o produtor rural,
ante as vacilações que, vez por outra, ocorrem na condução do problema algodoeiro.
Urge que a temática do produto "algodão" seja predeterminada com índice de erro quase nulo, e que todas as arestas sejam
devidamente equacionadas.
A utilização de sementes boas e selecionadas, a aplicação do
sistema mais correto de plantio, a adoção do uso de fertilizantes,
de irrigação, de capina, de defesa dos recursos naturais e contra a
ação de pragas e doenças, tudo feito de maneira conveniente, em
épocas adequadas, juntamente com a utilização dos processos de
colheita mais corretos, com a difusão generalizada dos depósitos
para estocagem na própria fazenda, o conhecimento pelos produtores do financiamento efetuado pela Comissão de Financiamento
da Produção, bem como do valor exato do preço mínimo assegurado pelo Governo, a organização da exportação com previsão
quase absoluta das reações prováveis do respectivo mercado, o
aparelhamento mais rápido possível das redes financiadoras, oficial
e privada, para operarem em níveis razoáveis na zona rural, o ajustamento nas relações entre a rede bancária e os organismos técnicoagrícolas, únicos capazes de oferecer àquela a saída de que necessita para superar as dificuldades atuais, todas essas parcelas devem
ser consideradas ao se organizar uma programação certa, definida,
que deverá ser rigorosamente cumprida.
O opúsculo resultante desse "trabalho de peso", deverá permanecer em local que permita o manuseio contínuo, pelo Senhor
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Presidente Mediei, seus Ministros da Fazenda, Planejamento, Agricultura, Indústria e Comércio e Interior, Superintendente dá
SUDENE, Presidentes do Banco Central do Brasil, do Banco do
Brasil, do Banco do Nordeste e da rede bancária privada que se
integrar nesse movimento, pelos industriais, exportadores e diretores dcs órgãos incumbidos de controlar a comercialização, interna
e externa. Do equacionamento correto do problema, da execução
também correta das conclusões, dependerá a tranquilidade social e
o desenvolvimento económico do Nordeste e de outras regiões que
cultivam esse magnífico produto.
O crédito rural deverá ser igualmente utilizado para incentivar
a adoção de práticas racionais de produção, visando ao aumento da
produtividade, à adequada defesa do solo e à melhoria do padrão
de vida das populações rurais.
Tem que ser encarado sob um ângulo diferente, sem visar propósitos meramente lucrativos, como é o caso das operações comuns
do comércio bancário. Vamos democratizar também o crédito.
Esta deve ser a nova política creditícia, tornando-o adequado
suficiente e oportuno. À sua maior segurança deverá residir num
bom planejamento operacional. A sua liberação deverá atender
às necessidades do plano. O prazo deverá estar condicionado aos
ciclos de produção, e dever-se-á observar sempre a necessidade de
se assegurar a normal comercialização dos bens produzidos. Ir do
plantio à venda direta do produto. Evitar a intermediação, outro
crime que se pratica impunemente contra os homens do campo.
O crédito deverá, pcis, propiciar o incremento da produtividade, pelo melhoramento e atualização das práticas rurais, enquanto
ensejar maior progresso às unidades beneficiadas.
Os órgãos oficiais deverão estar atentos para evitar a todo
custo o plantio da variedade Mata na zona onde se cultiva o arbóreo. Pois desse fato poderá resultar o surgimento de plantas híbridas, que nem possuem as qualidades nobres do algodão arbóreo,
nem mantêm as características, inclusive de rendimento, da variedade Mata.
Os Bancos deverão sempre exigir, por ocasião da concessão do
financiamento, que se plante a variedade de algodão mais adequada à região, de acordo com a indicação dos órgãos oficiais de
extensão e de pesquisa. Não se pode aceitar que a ignorância de
uns, aliada à obstinação de outros e à ganância de terceiros, possam
criar uma confusão generalizada na produção do algodão de fibra
longa, com visíveis prejuízos à cotação de produto tão nobre, em
razão do tipo inferior que fatalmente surgirá. Fenómeno que acarretará, de resto, inevitáveis prejuízos à economia nacional.
— 13
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O cuidado aqui sugerido deverá também estender-se ao comércio de sementes, pois, através da semeadura de geradores híbridos, se promove, mesmo sem conhecimento prévio, a difusão do
produto deformado, ocasionando iguais males que os descritos linhas atrás ao se fazer referência ao plantio das duas variedades
em áreas comuns.
Para a grande luta em defesa do algodão brasileiro, devem-se
mobilizar todas as forças vivas do País, criando-se mesmo a mística
do algodão, tal qual ocorreu com o petróleo, que somente transbordou os limites do subsolo após vitoriosa a grande campanha então desenvolvida.
Deverá ser utilizada parte significativa de cada uma das fontes
dos recursos ora existentes, par orientar o problema algodoeiro, desde a sua produção até a respectiva defesa.
Sr. Presidente, nobres Srs. Deputados, há poucos dias, o
Deputado Carlos Alberto, jovem representante do Estado de Pernambuco e Vice-Líder do Governo nesta Casa, pronunciou magnífico discurso, comparando o crescimento da economia pernambucana com o desenvolvimento da economia geral do País, apresentando dados referentes ao período de vinte anos.
Através de interpretação segura e objetiva dos números levantados, pôde S. Exa. concluir que, apesar da vantagem que os
incentivos fiscais têm representado para Pernambuco e para o Nordeste nos últimos dez anos, a economia daquele Estado, um dos
que mais usufruiu dos referidos benefícios, havia crescido proporcionalmente bem menos que o desenvolvimento obtido pela economia geral do Brasil. Ora, para que isso ocorra, é necessário que
algumas Unidades da Federação apresentem índices bem mais expressivos de crescimento, a fim de contrabalançar com o desenvolvimento inexpressivo, quase nulo, de outras Unidades. Por onde
se conclui facilmente que o crescimento acentuado daquelas determinadas Unidades, enseja a expansão cada vez mais acentuada do
hiato que já separava as suas economias daquela que caracterizava
Pernambuco, sem favor um dos Estados das regiões Norte-Nordeste de economia mais desenvolvida e que ostenta mais elevado
índice de crescimento.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o oportuno pronunciamento
a que já me referi, deve merecer cuidadoso exame da parte das
autoridades brasileiras e de cada um de nós, representantes do
Norte e do Nordeste no Congresso Nacional.
Os incentivos fiscais para o desenvolvimento do Nordeste, criados mediante dedução de determinado percentual no valor do imposto de renda devido, foram fruto da ideia de um ex-parlamentar
nordestino, filho de Pernambuco. Sua introdução na legislação tri14 -

bulária do País resultou de uma luta sem tréguas da bancada do
Nordeste, que fez dessa vitória uma condição indispensável à própria sobrevivência. Foi obtida, pois, no curso de árdua campanha.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Deputados, antes de haver decorrido tempo razoável que ensejasse análise sumária dos resultados
obtidos, uecidiram generalizar para outrcs empreendimentos o volume dos recursos que deveriam ser canalizados para o Nordeste.
Desejo, no entanto, ressaltar que esta crítica não se refere à extensão dos benefícios do incentivo fiscal à região Norte do País,
cuja população sofre os problemas críticos do Nordeste, em grau
muito mais acentuado.
Essa conquista da bancada nordestina vai oferecer doravante
maicr suma ue recursos à região Norte, desde que já está fixado que 30% (trinta por cento) dos recursos apurados mediante
os referidos incentivos serãc aplicados no Plano de Integração Nacional, o qual terá atuação muito mais destacada na Amazónia.
Alem disso, cutra legislação permitiu a aplicação desses recursos,
sem qualquer limitação, no desenvolvimento da pesca, do turismo
e do ílorestamento e reflcrestamento das áreas desnudas.
Dentro em breve, apenas 50% (cinquenta por cento) do valor
dos incentivos referidos serão aplicados na região Norte e Nordeste.
O desenvolvimento da indústria hoteleira, o incremento à pesca, a necessidade de renovação continua das reservas florestais
consumidas pelo parque industrial do Sul ainda em franca expansão,
absorverão nos próximos ancs os 50% (cinquenta por cento) dos
incentivos fiscais que ainda estão livres.
Dos 50% (cinquenta por cento) restantes, 30% (trinta por
cento) serão aplicadcs obrigatoriamente no Plano de Integração
Nacional, avultando aí as rodovias da Amazónia, ficando para o
Nordeste, em conjunto com o Norte, nada mais que o saldo final de
20% (vinte por cento) .
Se procedermos a uma análise sumária da aplicação dos incentivos fiscais, em razão da população de cada região, poderemos
verificar que ao cidadão da Amazónia está atribuída soma de recursos bem mais significativa do que a que foi posta à disposição
dos nordestinos, desde que na região setentrional, cuja área é de
cerca de 5 milhões de quilómetros quadrados, residem aproximadamente oito milhões de brasileiros, pouco mais de 1/4 da população
nordestina (30 milhões de habitantes), distribuída em um milhão e
seiscentos mil quilómetros quadrados. (Fonte: Boletim da . . . .
SUDAM e da SUDENE, dado fornecido pelo Ministério da Agricultura) .
A ideia do deputado Nordestino, incorporada à legislação tributária nacional após vigorosa luta em que se empenharam as ban— 15

cadas do Nordeste, vai assim beneficiar muito mais o Centro-Sul
e o Norte do que o próprio Nordeste. E isso mesmo porque o Decreto-lei n° l . 179, de 6 de julho de 1971, que instituiu o
PROTERRA, determinou que um mínimo de 20% (vinte por cento) do total da reserva feita sobre o imposto de renda devido fosse
aplicado no Programa de alteração dos quadres agrários do Norte
e Nordeste, bem como na promoção dos respectivos sistemas de
exploração do solo com base numa tecnologia bem mais avançada.
Nem se poderia olvidar a campanha desenvolvida no ano de
1968; ao ensejo da votação e discussão, no Congresso Nacional,
da Quarta Etapa do Programa do Desenvolvimento do Nordeste,
comandada por um grande filho da região, progressista, dinâmico
e empreendedor, o ex-Senador Pessoa de Queiroz, a cuja bravura
e incomum capacidade de luta rendo nesta hora a minha maior homenagem .
À ideia levantada pela bancada mineira, constituída de eminentes e prestigiados brasileiros, consistia em estender ao município de Barreiro Grande a área de atuação da SUDENE, o que
equivaleria a admitir que os incentivos fiscais pudessem ser também aplicados na área compreendida por esses novos limites.
Concluo este pronunciamento, declarando agora, como afirmei
no início, que deposito toda a confiança na ação eficiente do Presidente da República, nos seus dignos auxiliares, na elaboração decisiva do setor privado não comprometido com o agravamento contínuo desses problemas, na convocação dos técnicos especializados
para oferecer a participação ativa dos seus conhecimentos no aperfeiçoamento da pesquisa e experimentação dos fenómenos ocorrentes nos vários setores que compõem a economia do País.
À experiência valiosa dos produtores rurais deve-se juntar a
ação vigorosa e a palavra autorizada do técnico, desde que vem
ele oferecendo o máximo de esforço para a racionalização acentuada
dos métodos atuais de uso e de conservação do sole, enquanto
aqueles se entregam ao labor insano de cultivá-lo numa região adversa, constituindo a ação de ambos o fundamento para o progresso
crescente do setor rural.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, embora muito já tenha sido
feito, algumas vezes até meio desordenadamente, muito mais ainda
existe por fazer, pois que esse ajustamento final é bem mais difícil
de ser conduzido e, por isso mesmo, exige programação mais cuidadosamente elaborada.
São estas as considerações que desejava fazer, na certeza de
interpretar o pensamento do homem nordestino, do brasileiro em
geral, que planta, trata e colhe o algodão, beneficia a rama, manufatura a pluma, comercia e exporta o produto in natura eu indus16 —

trializado, oferecendo a contribuição honesta da sua inteligência,
dos seus conhecimentos, enfim do seu esforço, para a solução de
problema tão delicado, porquanto desperta inusitado interesse ao
mundo inteiro e, em particular, à própria economia nacional.
Parece-me ainda oportuno fazer apelo veemente ao Eminente
Presidente Mediei no sentido de recomendar que se encontre outra
solução para incentivar o desenvolvimento da pesca, do turismo e
do florestamento e reflorestamento, deixando o sistema ora existente, que começou a viger com o 1° Plano Diretor da SUDENE,
com a finalidade única de promover o desenvolvimento do Norte e
do Nordeste, aqui empreendidos também os Programas de Integração Nacional e de Redistribuição de Terras e Estímulo à Agroindústria daquelas regiões.
À todo o País deve interessar sobremodo que se alcance mais
rapidamente essa meta. Somente com a existência de mercado nacional mais amplo, haverá possibilidade de maior desenvolvimento
da produção de bens. A expansão desse consumo nacional, por
sua vez, será função do aumento do poder aquisitivo das populações do Norte e Nordeste brasileiros. Por fim, a elevação da renda "per-capita" daquelas regiões somente se obterá à medida que
se consiga desenvolver a respectiva economia, mediante a aplicação
cuidadosa, segura e eficiente dos incentivos fiscais, nos programas
já referidos do PROTERRA e da Integração Nacional, além de
outros já capitulados nos respectivos Planos Regionais de Desenvolvimento.
A minha posição traduz uma filosofia enraizadas nos princípios
democráticos que formam a minha personalidade.
Não vai, nas alusões aqui contidas, qualquer outra intenção que
não seja a de um brasileiro, comprometido tão-sòmente com o dever
de servir ao seu País, com todas as forças do seu espírito, sob a
inspiração do mais autêntico nacionalismo. (Muito bem; muito
bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)
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