
A estiagem assombra o Rio Grande do Sul há décadas. Agora,
fica a pergunta: plantar grãos no Estado é persistir no erro?
NICHOLAS VITAL, DE PORTO ALEGRE (RS)

ranqüilidade. Esta é uma palavra raramente
dita por um produtor de grãos do Rio Grande do
Sul. Vítimas constantes da seca, os agricultores
gaúchos vivem cercados de expectativa. E não é

de hoje. Nos últimos dez anos, foram nada menos do
que sete quebras de safra, o que levou muitos ao fundo
do poço. Mesmo assim, eles não desistem. Logo após
uma quebra, sempre arrumam um jeito de refínanciar
suas dívidas junto aos ban-
cos e partem novamente
para o plantio. Agora, fica
a pergunta: plantar grãos
no Estado é persistir no
erro? Para a maioria dos
produtores, não.

É o caso de José Otávio
Telles. Produtor na região
de Lagoa Vermelha, no
nordeste do Estado, ele
afirma que os problemas
climáticos no Rio Grande
do Sul são históricos, por
isso não há do que recla-
mar. Mesmo plantando em
uma região privilegiada,
sofreu uma quebra de 40%
na última safra, mas garan-
te que não teve prejuízo.
"Com os preços dos grãos
nas alturas, a cultura ainda compensa", diz ele, que
planta cerca de mil hectares e colhe em média 50 sacas
de soja e 120 sacas de milho por hectare, números bai-
xos se comparados aos de outras regiões. "Fazer con-
trato com São Pedro é complicado", brinca ele, dizendo
que a produção não é maior devido à pouca chuva.

A estiagem é ainda mais grave em outras regiões
gaúchas, como Missões e Santa Rosa, no oeste do Es-

tado. O problema, no entanto, parece não abalar os
produtores locais, que nem sequer pensam em mudar
de atividade. Para eles, a única forma de pagar as dí-
vidas contraídas e sair desta situação adversa é pro-
duzindo. Ou pelo menos tentando.

"Mesmo com os problemas, temos que seguir em
frente. E como andar de bicicleta. Se parar de pedalar,
você cai. Nós já temos toda a estrutura pronta, então
temos que continuar apostando", afirma o produtor
Jorge Rodrigues, que sofreu com a falta de chuva em

sete dos últimos dez anos.
"Os problemas nos obriga-
ram a refínanciar as dívi-
das com os bancos, mas
ainda estamos esperando
uma ajuda por parte do go-
verno. Eles precisam fazer
alguma coisa para resolver
este problema", reclama.

Buscando reduzir os efei-
tos da falta de chuvas, o go-
verno do Rio Grande do
Sul criou recentemente a
Secretaria Extraordinária
da Irrigação e Usos Múlti-
plos da Água, órgão que
tem a missão de minimizar
os efeitos da instabilidade
climática. Num primeiro
momento, devem ser cons-
truídos 36 miniaçudes des-

tinados para a irrigação em todo o Estado, mas a idéia
é trazer capital estrangeiro para resolver de vez o pro-
blema. "Neste ano devemos investir algo em torno de
RS 25 milhões para combater as secas, mas estamos
levando um projeto de US$ 480 milhões para Cinga-
pura. Queremos gente interessada em investir em
grãos. Como eles abastecem a Ásia, seriam ótimos
parceiros", explica o secretário Rogério Porto. _
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