
Pelo atendimento imediato das vítimas da seca e pela reforma agrária 

Os camponeses nordestinos já perderam mais de um milhão de animais 

em função da seca no semiárido, uma das mais severas das últimas 

décadas. Os programas sociais, como o Bolsa Família e o Bolsa Estiagem, e 

outras iniciativas do governo amenizaram o sofrimento dos trabalhadores 

e trabalhadoras rurais e explicam a não ocorrência de saques e 

manifestações mais violentas nas regiões afetadas, mas o sofrimento e as 

perdas para pelo menos 2,8 milhões de famílias, que vivem em extrema 

penúria, são dramáticos. 

A água, que é uma fonte insubstituível da vida, agora falta inclusive para o 

consumo das famílias, de forma que a seca vem acompanhada pela 

sombra da morte e do desespero. As cisternas que já foram construídas e 

os caminhões-pipa não são suficientes para solucionar o problema, que 

requer uma intervenção mais enérgica e eficiente do poder público. Afinal, 

a escassez de chuvas já dura três anos e não há expectativa de reversão 

deste quadro em 2014. 

O movimento sindical rural luta por soluções de caráter emergencial, bem 

como por medidas de médio e longo prazos, como a transposição do Rio 

São Francisco, a captação e armazenamento da água no período de 

chuvas, construção de represas, investimento em infraestrutura, 

implantação de um sistema de desenvolvimento sustentável na região e, 

enfim, uma política estratégica de convivência com a seca no semiárido, 

ampliação do crédito agrícola para a região, produção de forragens, 

barragens submersas, barragens sucessivas e barragens trincheiras, anistia 

das dívidas dos pequenos e médios produtores, entre outras providências. 

A ação do poder público está deixando a desejar neste sentido. 

Reforma agrária 

É inaceitável o abandono da política de reforma agrária pelo governo 

Dilma, que desde o início do seu governo realizou apenas 87 

assentamentos, bem menos que seus antecessores. A CTB reitera a luta 

para concretizar esta demanda já secular da classe trabalhadora e do povo 

brasileiro e cobra do atual governo, que afinal foi eleito com amplo apoio 



dos movimentos sociais, a elaboração e execução do 3º Plano Nacional de 

Reforma Agrária. 

A reforma que pleiteamos não se resume ao assentamento de sem-terras, 

requer igualmente assistência técnica e infraestrutura adequada para a 

produção, bem como a regularização das áreas quilombolas. É 

indispensável rever os critérios de produtividade, limitar a extensão da 

propriedade rural e revogar o decreto que impede a desapropriação em 

áreas ocupadas instituído pelo governo FHC. Ao contrário do que 

imaginam as elites econômicas e setores do próprio governo, a reforma 

agrária terá impactos altamente positivos para o desenvolvimento 

nacional, a produção de alimentos e a valorização do homem e da mulher 

no campo, que sofre um processo de esvaziamento, agravado pelo 

desemprego no chamado agronegócio, e abandono. 

Além de democratizar a propriedade rural e solucionar o drama dos 

agricultores sem-terra e assalariados rurais desempregados, a reforma 

agrária fortalecerá a agricultura familiar, que responde por 70% da 

produção de alimentos no Brasil e 84% da ocupação no campo. A classe 

trabalhadora e seus representantes não podem abrir mão desta bandeira 

histórica. 
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