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Com a expulsão de Adão do Paraíso, teve início para a Humanidade a era do sofrimento e 
trabalho. Razão de luta penosa em que se vê empenhada o gênero humano, no amanho da 
terra em busca do pão de cada dia. O pecado original, deixou o homem nu sobre a terra nua; e 
para que sua vida não fosse um martírio, ficaram-lhe a inteligência para conceber a idéia, a 
vontade para realiza-la e para guia-lo, a faculdade que discerne o bem do mal; ficaram-lhe 
também imperiosas necessidades e grandes infortúnios. 

Para a terra voltaram sua atenção e compreensão que ela poderia satisfazer todas as suas 
necessidades; a terra lhes dava o que comer, o que beber e o que vestir. 

Bem cedo compreendeu o homem que a agricultura era a base de todas as atividades, era a 
economia a todos os povos e a deusa da fartura e da bonança. 

Bem cedo também compreenderam os governos que a base primordial de uma nação, é a sua 
agricultura. 

As nações do mundo são classificadas pela sua produção. E entre estar sempre figurou o Brasil 
como potência agrícola entre os grandes produtores. 

Na hora presente em que o mundo se debate em tremenda crise, plenamente justificada, 
depois de guerra que presenciamos, e da qual estamos sentindo os efeitos maléficos, já era 
tempo de termos iniciado com o máximo ardor outra guerra. A guerra da produção agrícola, 
pois o mundo inteiro tem fome, e o Brasil é o único País que está em condições de saciar a 
fome do mundo. Iniciemos pois sem mais demora a batalha da produção agrícola. 

Os nossos dirigentes não tem dado a devida atenção à esse setor, razão pela qual estamos 
perdendo terra assustadoramente diante de outras nações. O Brasil que era um dos países que 
mais produzia borracha no mundo, há não o é. E assim vem acontecendo em todos os demais 
produtos. Café, Algodão, Arroz, Milho, Batatinha, etc. etc. A razão é muito simples, e simples 
também a solução. 

Quando os nossos dirigentes abandonarem a política, e voltarem suas vistas para a agricultura 
do País, verificarão espantados, que no Brasil não existe lavrador. 

Porque? 

Porque no Brasil ser lavrador é viver numa choça com as paredes esburacadas, cobertas de 
capim, sem o mínimo conforto, exposto a todas espécies de doenças, se vestir de andrajos, e 
criar filhos analfabetos e doentes, sem a mínima assistência. E é por isso que ninguém quer ser 
lavrador no Brasil. É por isso também que estamos em franca derrota na batalha da produção 
agrícola. Ainda é tempo de impedir essa derrota iminente. 

Como? 



Organizando a nossa agricultura, dando assistência médica, escolar, social e material ao 
lavrador, proporcionando ao mesmo todos os meios precisos para melhorar seu trabalho e 
vencer a batalha da produção. 

Exemplos não nos faltam. 

Porque não imitemos a Holanda, que foi arrasada na última guerra e já está exportando 
produtos agrícolas? 

Dêem pois os nossos Governos armas ao lavrador, e ganharemos a guerra da produção. 


