
Lei contra a propriedade v 
Num sintoma alarmante do nível a Não ocorre a tal mentalidade que 

o5 que chegam os mal-entendidos, os competência, bem-estar e desenvol-
£2 preconceitos e o oportunismo envol- vimento dependem, antes de tudo, de 
^ vendo a questão da propriedade evitar a propriedade improdutiva. E 
gr agrária no país, começam a surgir não de equalizar por todo o território 
^ propostas constitucionais repetindo, do nacional uma agricultura de subsisten
te ponto de vista teórico, a mesma cia, sem infra-estrutura alguma, a não 

mentalidade que —através de ocupa- ser a precariedade com que técnicos 
coes e invasões de terras— se governamentais possam, de forma 
manifesta na prática com toda a força itinerante, prestar assistência aos 
de seu primarismo e ineficácia social, milhões a quem se pretende dar a 
Em lugar da taxação rigorosa e terra. 
progressiva das terras ociosas, a Quanto ao que seria uma forma de 

, retaliação da propriedade. taxação mais justa e racional, destina-
1 Q i São exemplo disto, as sugestões do da a coibir o uso improdutivo e 
| »-j j próprio relator da Subcomissão da anti-social, da propriedade, nada se 
: « ^ Política Agrícola e da Reforma cogita. Em meio aos preconceitos, 
, Ca j Agrária no Congresso constituinte, o trata-se de repartir a ineficiência entre 

'deputado peemedebista Oswaldo Lima muitos, deixando sobre as costas do 
£& Filho, fixando um limite máximo para contribuinte o ónus da aventura; 
^ S a extensão territorial das propriedades trata-se de justificar, em tom moralis-

rurais no Brasil. Seria o caso de ta, o que é o mais claro atentado à 
mj caracterizar a medida como inócua propriedade alheia. 
O —pois obviamente uma mesma pessoa Não é isto o que interessa ao país. 

poderia dividir seu latifúndio r em Muito menos perseverar nos absurdos 
^ diversas sociedades das quais fizesse de quem confunde redistribuição de 
«3 parte—, se não revelasse a mentalidade renda com distribuição da propriedade, 
Ç2 dos entusiastas da reforma, mais extensão territorial com ineficiência, 
tg^ preocupados em aumentar o número desenvolvimento empresarial com al-

de produtores do que em aumentar a gumas esquálidas plantações de subsis-
produção através de mecanismos tência, progresso social com ingenui-
fiscais. dade e populismo. 


