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CRITO^ Janeiro/Fevereiro 

MARANHÃO 

ALAGOAS 

"Companheiros da ACR, 
nós aqui da Prata fizemos, no 
dia 1Q de novembro, uma fes- 
tinha para celebrar os 20 anos 
da ACR. Começamos pela 
manhã com um drama do 
GRITO e de nossas pequenas 
lutas. Cantamos e dançamos. 
Fizemos aprofundamento e ava- 
liação do que é a ACR e o que 
tem realizado nesses 20 anos. 
Teve bebida e almoço para 
todos. Na parte da tarde chega- 
ram mais de 200 pessoas, entre 
homens, mulheres e algumas 
crianças. Todos nos sentimos à 
vontade. Terminamos a festa 
com uma partida de bola aplau- 
dida por todos. Agora os com- 
panheiros que participaram, 
estão querendo saber como é 
que fizemos essa festa tão bo- 
nita". 

(Sitio Prata - Junqueiro) 

Pois é, amigos, o diverti- 
mento também faz parte da 
nossa vida. É bom prá arejar a 
cabeça e aliviar um pouco a 
dureza da vida. É sempre bom 
celebrar e festejar juntos. 

PERNAMBUCO 

"Prezados companheiros, 
resolvi escrever estas linhas para 
falar um pouco sobre o encon- 
tro aqui em casa. Deu frutos. 
Começamos pelo livro de Josué 
e depois aprofundamos o tema: 
Reforma Agrária. Não perde- 
mos tempo. Quase toda vizi- 
nhança participou da missa. O 
encontro foi animado por um 
sanfoneiro de Chã Grande. Uma 
coisa que eu admirei foi não ter 
comparecido ninguém do sindi- 
cato de Gravata. E eles estavam 
convidados!". 

(Srtio Maravilha - Gravata) 

Parabéns pelo encontro, 
companheiros! Continuem nos 
enviando as notícias daí. 

COMO SURGIU UMA 

COMUNIDADE 

Eis aqui a poesia que reflete 
a luta da comunidade de Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro - 
município Joaquim Nabuco: 

1 —  Vou usar da poesia 
para dizer a verdade 
o título já está dizendo 

Escutem, tenham a bondade 
É vivendo e aprendendo 
com toda sinceridade. 

2— Esta comunidade surgiu 
por uma prioridade 
A opção pelos pobres 
Famintos e necessitados 
Porque são filhos de Deus 
E por Ele muito amados. 

3— Numa certa tardezinha 
Para lá eu caminhei 
E encontrei dona Amara 
com ela eu conversei 
Ela contou-me os problemas 
Porém ciente fiquei. 

4— Minha proposta foi esta: 
Que tal nós se reunir 
Para ver juntos os problemas 
E sobre eles discutir? 
A união faz a força 
Assim vamos conseguir 

5— Muitos se preocupavam 
Tendo força e união 
De enfrentar os problemas 
Que causam grande aflição 
Sobretudo a falta d'água 
Pedindo uma solução. 

6— Com a união do povo 
uma idéia apareceu 
Fazer um abaixo-assinado 
E isso até que valeu 
Levamos ao prefeito 
E ele nos prometeu. 

7— Muita gente que gritava 
não tem água prá beber 
Esperamos providência 
De quem está no poder 
Por isso lhe convidamos 
Para ver nosso sofrer. 

8— Q prefeito prometeu 
De botar água em janeiro 
Assim estamos esperando 
Que esse dia já chegue 
Se não chegar vamos lá 
Unidos como romeiros. 

9— Prá melhorar nossa rua 
E haver muita fartura 
Precisamos de saúde 
Educação e cultura 
E muita terra plantada 
Com bastante agricultura 

10— Precisamos de trabalho 
Prá garantir nosso pão 
Reajuste trimestral 
Cobrindo a grande inflação 
E terra para plantar 
milho, batata e feijão. 

11 —Já fizemos uma rifa 
Para comprar uma esteira 
A qual muito nos serviu 
Causando até brincadeira 
O problema era que a turma 
Se sentava na poeira. 

"Companheiro Arnaldo e 
toda equipe da ACR. 

Foi com grata satisfação 
que recebi a vossa comunicação. 

Para mim é um prazer saber 
as informações do nosso movi- 
mento. 

Apesar de ter notícias 
tristes, tem outras que agradam. 
Olhem companheiros, se a gente 
não meditar bem as coisas, 
parece até que deixou os traba- 
lhos, mas é o contrário: a luta 
aumentou. Para nós aqui no 
Maranhão, parece que é pior 
que nos outros lugares. Já esta- 
mos até sendo ameaçados pelos 
patrões, mas a luta continua 
com fé e coragem. Uma das 
piores é que somos ameaçados 
também pelo Delegado Regio- 
nal do Trabalho. Então temos 
mais esta briga muito forte. Nós 
temos pensado muito nestas 
coisas. Enquanto isso, o movi- 
mento sindical evoluiu muito 
com a nossa chegada. Temos 
grande esperança. Quanto às 
nossas famílias, estão mais ou 
menos". 

(Itapecuru-Mirim) 

Graças a Deus, os compa- 
nheiros continuam firmes na 
luta, resistindo sempre às amea- 
ças. Parabéns pela coragem de 
vocês. Que Deus proteja a todos 
os perseguidos. 

"... quanto sinto e sofro 
por aqui em nosso município 
porque não existem padres e 
irmãs que lutam. Eu quero 
dizer a todos que trabalham 
na A.CR. que aqui nunca mais 
recebemos o "GRITO" porque 
as CEBs estão se acabando... eu 
e meu esposo trabalhamos em 
uma comunidade e está fraco 
devido a muitos casos tristes 
acontecidos em 1980. 

Nosso companheiro saiu 
das suas terras sem direito a 
nada, deixou tudooquetinha... 
Eu sou muito triste com estes 
casos e o pior é que nunca mais 
teve encontros para a gente 
poder participar. Eu peço que 
vocês me escrevam para receber 
o "GRITO", quero saber quan- 
to a gente paga... 

Tenho 7 filhos, meu marido 
é lavrador, tem dias que não 
tem dinheiro prá nada... eu era 
professora até em 80 e depois 
por paixão política, porque não 
gosto de miséria, hoje não tenho 
emprego... 

Assim mesmo quero fazer 
assinatura... espero uma boa 
resposta como um presente de 
Natal... 

Abraços de meu esposo e 
de uma irmã lutadora". 

PIAUÍ 

"Prezados amigos militan- 
tes da ACR, o objetivo desta é 
pedir a vocês que, se possível 
me enviem algum subsídio que 
me esclareça um pouco sobre 
o que é a ACR. 

Companheiros, eu estou 
interessado em conhecer a 
ACR porque sou um membro 
da CPT Regional de Picos. Eu 
falo em ACR porque conheço 
alguns amigos que fazem parte 
desse movimento, como: Vile- 
mar, Barboza, João Batista e 
outros. Eu sou um trabalhador 
rural, animador de uma comu- 
nidade de base e faço parte da 
oposição sindical de Paulistana, 
além de ser membro da Direção 
da CUT-Piauí. 

Companheiros, eu pertenço 
á Paróquia de Nossa Senhora 
dos Humildes. O nosso vigário 
apoia bastante o nosso trabalho. 
Finalizo na ânsia de receber 
uma resposta." 

(Paulistana) 

Agradecemos sua cartinha 
e ficamos felizes. 

Dentro em breve você re- 
ceberá o material solicitado. 

"Companheiros do Secre- 
tariado da ACR. 

Paz e bem no Cristo renas- 
cido neste Natal. 

Neste momento que estou 
escrevendo, está tudo bem por 
aqui. Terminamos de participar 

(Urbano Santos) 
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de um encontro de delegados 
sindicais. Participaram 18 dele- 
gados e 5 companheiros do 
grupo de oposição sindical de 
Luzilândia, mais alguns direto- 
res do sindicato. O encontro 
foi de 13 a 15 de dezembro. O 
tema foi; Sindicalismo e a Es- 
trutura Sindical no Brasil. Foi 
muito bom o estudo e muito 
bem esclarecido. Vimos as duas 
correntes sindicais. E assim por 
diante. 

Desejamos um feliz natal 
com muita alegria e paz para 
vocês. 

(Esperantina) 

Estudar a estrutura sindi- 
cal! Essa é uma boa iniciativa 
prá nos ajudar a compreender 
melhor as causas do peleguismo 
que existe no Brasil hoje. 

Vão em frente e nos escre- 
vam sempre. 

PARÁ 

"Prezados irmãos da Equi- 
pe Central da ACR. 

'Graças à lembrança que 
vocês têm de nos enviarem 
sempre o GRITO NO NORDES- 
TE, estamos acompanhando o 
valioso trabalho que este Movi- 
mento vem realizando. Assim 
ficamos sabendo dos aconteci- 
mentos de vários Estados do 
nosso Brasil. Muito obrigada 
por tudo isto. Nós também 
que moramos em Oeiras, vive- 
mos uma situação parecida, 
com lutas e sofrimentos, falta 
de trabalho, etc. 

Contudo, olhando o sofri- 
mento do povo de muitos ou- 
tros lugares, vemos que Oeiras 
ainda é menos perseguida. 

Por exemplo: os problemas 
de terra aqui são poucos em 
comparação a outros lugares. 
Isto porém, não significa que 
está tudo muito bom ou que 
vivemos em paz. 

Nós aqui vivemos em co- 
munidades cristãs. Temos vários 
grupos na cidade e no campo: 
grupos de trabalhadores, de 
mulheres e de jovens. 

No campo', começamos o 
trabalho incentivando os traba- 
lhadores a plantarem lavouras 
permanentes e fazerem a divisão 
dos lotes. Estamos também 
fazendo um trabalho de reforço 
ás delegacias sindicais, associan- 
do novas pessoas e incentivando 
a participação das mulheres no 
sindicato. Além disso, estamos 
providenciando a documenta- 
ção pessoal dos que não têm 
documentos. 

Na cidade, houve uma gran- 
de luta pela ocupação de uma 
área que não estava produzindo 
nada. Nessa área foram feitas 
50 roças em sistema de mutirão. 

Depois de muita pressão, a 
prefeita resolveu comprar a 
terra e dividir em lotes para os 
73 trabalhadores que estão na 
luta. No momento, estamos 
planejando a reivindicação de 
assistência técnica para o plan- 
tio de lavoura permanente. 
Para isso, estamos fazendo o 
levantamento dos tipos de 
lavoura e discutindo a maneira 
de conseguir as mudas. 

Este ano, com muita luta, 
conseguimos ganhar o sindicato 
que estava há 11 anos nas mãos 
de pelegps. 

Nas quartas-feiras e domin- 
gos, nos reunimos para avaliar e 
planejar a continuidade dos tra- 
balhos. 

Toda essa luta é feita à luz 
do Evangelho. 

Buscamos o amadure- 
cimento da fé, nos círculos bí- 
blicos que realizamos aos do- 
mingos. 

Abraços Fraternos 

(Oeiras) 

É isso aí, companheiros de 
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Oeiras! Vão em frente. 
A luta de vocês reforça a 

nossa esperança na libertação 
dos oprimidos. 

SÃO PAULO 

"Prezados amigos do Movi- 
mento de Animação dos Cris- 
tãos no Meio Rural. Quero 
através desta, parabenizá-los 
pelos 20 anos de fundação. 
Fiquei muito curioso em saber 
o que é a ACR. Por isso peço a 
gentileza de me enviarem algu- 
mas informações a respeito do 
seu trabalho e também alguns 
exemplares do GRITO NO 
NORDESTE. 

Ficaria muito feliz se pu- 
desse ajudá-los em alguma coisa. 
Desejo-lhes um Feliz Natal. 
Que o ano que vai nascer nos 
ajude a promover um mundo 
melhor". 

(Mirassol) 

A ajuda dos amigos é sem- 
pre bem vinda. A construção 
desse mundo melhor que todos 
sonhamos, exige uma grande 
luta com a- participação de 
todos nós. 

BAHIA 

"Aos amigos do jornal 
GRITO DO NORDESTE 

Estou escrevendo para di- 
zer que, para mim, a parte mais 
importante quando pego o jor- 
nal é esta: os AMIGOS ESCRE- 
VEM. Pois vejo notícias de vá- 
rios Estados. 

Eu tenho muita vontade 
de conhecer Olinda, pois meu 
marido já viajou por Paraná e 
São Paulo, e diz que o lugar 
mais lindo é Olinda. Então vou 
fazer todo esforço para na 
Assembléia da ACR, eu ir junto 
com meu marido para ver os 
amigos militantes da ACR ao 
vivo. Meu esposo foi ao 19 
Congresso e voltou maravilhado 
da beleza. No momento é só 
isto". 

(Alto de São Gonçalo-ltiúba) 

Gostamos de receber sua 
cartinha. Escreva sempre! 

"Olá, companheiros, como 
vão? Tudo bem? Por aqui está 
tudo bem, graças a Deus. O 
próximo encontro de jovens 
aqui da diocese de Alagoinhas 
será nos dias 22 e 23 de feverei- 
ro, com o tema Reforma Agrá- 
ria. No dia 16 de março, vamos 
realizar o primeiro encontro de 
jovens e adultos, sobre sindica- 
lismo. 

Em uma comunidade do 
meu  município, tem uma gri- 

lagem mas os trabalhadores es- 
tão resistindo na terra e os jo- 
vens estão muito animados nes- 
sa luta. Sobre a cooperativa 
aqui, tem uma grande partici- 
pação dos jovens. Na minha co- 
munidade que é Maria de Ma- 
tos, nós jovens, estamos fazen- 
do um estudo sobre o Nordes- 
tão que quer fazer um emprés- 
timo para nós. O problema é 
que os políticos estão atrapa- 
lhando muito a nossa caminha- 
da, estão fazendo pressões. 

Tem outra comunidade vi- 
zinha à nossa que está com 
uma luta muito grande para ad- 
quirir uma professora, mas o 
prefeito não quer dar". 

(Diocese de Alagoinhas-BA). 

Companheiros de Alagoi- 
nhas, gostamos de receber a 
cartinha de vocês. Desejamos 
boa sorte nos encontros que 
estão preparando. Não esque- 
çam de nos enviar as próximas 
notícias. 

ALAGOAS 

"Prezados companheiros, 
como de costume, no dia de 
Natal fizemos nossa confrater- 
nização. O tema foi "Natal-Es- 
perança dos Abandonados". 
Chegaram mais de 300 pessoas 
representando 13 comunida- 
des. Fizemos um drama do nas- 
cimento de Jesus, e outro re- 
presentando o sofrimento dos 
trabalhadores da cana. Fize- 
mos comédia, brincadeiras, rei- 
zado, e uma música com o no- 
me "Só me resta a saudade, as 
matas não existem mais". A 
canção abalou a assembléia. 
Nunca vimos uma festa tão ani- 
mada aqui em Alagoas. Fize- 
mos um almoço para todos. Os 
companheiros ajudaram nas 
despesas. Tivemos também a 
presença do padre Tournier nos 
dando seu apoio. 

Abraços para todos". 

(Sítio Gerais,  Junqueiro-AL). 

Parabéns,       companheiros, 
por essa  festa  bonita!   Conti- 
nuem sempre nos escrevendo. 

"Prezados companheiros da 
ACR, por aqui ficamos todos 
com saúde e firmes com Deus 
presente nas nossas lutas. ' 

Companheiros, através des- 
tas linhas, queremos levar o 
nosso abraço para todos vocês 
que nunca mediram o mínimo 
de esforços nesta caminhada. 
Parabenizamos pelos 20 anos 
que a ACR completa de jorna- 
da, de luta, de caminhada e vi- 
tória. 

(Feira Grande-AL). 
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JOVENS TRABALHADORES 
RURAIS E OS NOVOS DESAFIOS 

MARIA - 0, Gilberto, nooutro 
artigo do GRITO, na parte que 
fala dos jovens, diz um pouco o 
que a gente fez em 85 e foram 
levantados também, alguns de- 
safios. E agora heim?! O qu» a 
gente sente que vai acontecer 
de importante para nós, jovens 
rurais? 

GILBERTO - Olha Maria, no 
rádio, na televisão, vem sempre 
se falando na Constituinte, não 
é? Isso é um acontecimento 
importante, porque é prá fazer 
a lei soberana do pafs que vai 
reger todas as outras... 

MARIA — Tu sabes como é 
que vai ser feita essa lei? 

GILBERTO - Bom, o que sei 
é que vai ser feita uma assem- 
bléia. Nesse ano de 86 vai ser 
eleito: deputado, senador, go- 
vernador e maisalgumas pessoas 
prá elaborar a Constituição. Ao 
meu ver, tá uma mistura tão 
danada na minha cabeça. Nin- 
guém ainda me explicou o que 
é. 

MARIA   - Já  tá certo que a 
Constituição não vai ser feita 
mesmo pelo povo, né? Não vai 
ter a participação ativa, direta. 
Vai ser feita pelos grandes que 
estão aí: os latifundiários, 
industriais, banqueiros... 

LENIVALDO - Mas os políti- 
cos vão estar em nome do povo, 
ná? Então como pressionar 
essa assembléia eleita pelo povo, 
a realmente dar passos? Que é 
que tu achas, Marivaldo? 

MARIVALDO - Acho que 
tem muita gente que não está 
por dentro dessa história de 
Constituição, acho que esses 
grupos mais organizados deve- 
riam fazer um trabalho de base 
com os companheiros prá dar 
mais informação. Prá que os 
jovens participem mais. Se 
organizando e fazendo pressão 
nos sindicatos, nos partidos, 
etc, junto com todos trabalha- 
dores... 

LENIVALDO - E a questão da 
terra, da Reforma Agrária? 

GILBERTO - Eu vejo assim, 
sabe. Acho que o problema da 
terra é mais um dentro da Cons- 
tituição. Tem outros que são 
sérios também. Mas vejo a 
questão da Reforma Agrária 
como um dos mais importantes. 
Esse plano de Reforma Agrária 
do governo é o maior absurdo. 
Em algumas áreas de conflitos 
vai ser feita negociação, desa- 
propriar as terras públicas, que 
já são do povo, e ainda mais, só 
o presidente é quem vai assinar 
tudo... 

MARIVALDO - E na zona ca- 
navieira não vai acontecer, né? 

GILBERTO - Acho que só vai 
ter Reforma Agrária mesmo 
quando a gente se reunir com 
todo pessoal e fizer a Reforma 
Agrária com as próprias mãos... 

MARIVALDO - Só com a or- 
ganização da classe. De todos 
trabalhadores que estão nessa 
luta... 

MARIA — Tem tanta coisa prá 
gente pensar, não tem? Como 
jovem e como mulher, a gente 
está sempre na caminhada, mas 
não aparece. A mulher tá sem- 
pre abafada. 

LENIVALDO - Tem a questão 
da educação também. Como 
garantir que o jovem possa tra- 
balhar e estudar? E que tenha 
vida também? 

GILBERTO - Realmente os 
jovens rurais não têm condi- 
ções de estudar. Eu mesmo sou 
um. Quando a gente tem algum 
dinheiro não tem tempo de 
estudar. Nós precisamos estudar 
e ter voz ativa. Ap meu ver, seria 

o momento da gente ter parti- 
cipação na Constituinte através 
dos órgãos de classe, entidades, 
Igreja... 

MARIA - A Igreja... Tu não 
sabes o que tá acontecendo 
com a Igreja não, Gilberto? 

GILBERTO - Não. Porque a 
gente tem um padre que é 
muito "santo", sabe? Só reza. 
Depois a gente que mora no 
engenho, na periferia da cidade, 
não tem acesso às informações. 
Sõ ouvimos o que os "grandes" 
botam prá gente engolir, no 
rádio e na televisão. 

Os políticos do interior 
também não sabem de nada. 
Vivem apenas atrás do poder. 
Mas, o que é que tá acontecen- 
do com a Igreja? 

MARIA — Eu não sei direito 
não, Gilberto. Mas não é uma 
coisa de hoje. Sempre teve uma 
parte maior da Igreja que tenta 
barrar a caminhada da gente. 
Agora, estão se organizando 
junto com esse governo da 
"Nova República". Quando 
eles vêem o povo de Deus avan- 
çando na caminhada, querem 
atrapalhar. 

GILBERTO - Eu não sei não, 
viu? Mas a gente vive sonhando 
com um mundo bom. Quem 
sabe a gente não cava um lugar- 
zinho prá mostrar realmente a 
força do povo, né? Estamos aí! 
Sempre temos aqueles Moisés 
que perseveram até o fim. 

LENIVALDO - Mas como é 
que a gente vai se unir prá que 
as questões dos jovens apare- 
çam e sejam garantidas pela 
Constituinte? 

MARIA - É um desafio prá 
gente e passa pelas eleições 
que estão aí. Também a 
CONTAG vai convocar um 
congresso nacional de jovens 
trabalhadores rurais. 
A gente tem um monte de 
sindicatos pelegos. Então quais 
são os jovens que eles vão 
mandar prá o Congresso? 

GILBERTO - Qual o interesse 
da CONTAG em realizar esse 
congresso? 

LENIVALDO - A CONTAG 
não vai levar as coisas já pronti- 
nhas prá lá, não é? 

MARIA - Acho que não, 
porque antes do nacional, vai 
haver congressos estaduais. 

LENIVALDO - Esse congresso 
é uma forma de organização dos 
jovens. Mas, qual é o trabalho 
que a FETAPE e a CONTAG 
têm com os jovens prá fazer um 
congresso assim? 

MARIVALDO - E ninguém 
sabe quando será. O que a gen- 
te pode fazer prá que saia real- 
mente uma coisa boa? 

GILBERTO - A gente vai ter é 
que trabalhar muito. 
— reunir o pessoal do nosso 
lugar; 
- se informar, exigir participa- 

ção. 

LENIVALDO - E você, Flávio, 
o que acha? 

FLÁVIO — Acho que é uma 
discussão que nos grupos, no 
planejamento dos municípios 
deveria entrar. Ver com os com- 
panheiros as formas de partici- 
pação no congresso, de enca- 
minhar, pressionar para ter 
representantes junto aos sindi- 
catos. 

LENIVALDO - Mas, quais são 
os critérios de escolha? 

FLÁVIO — Acho que não deve 
surpreender a gente. Porque a 
prática da CONTAG é levar 
propostas a quem é do seu 
interesse, não é? Olhe, no 4° 
Congresso dos Trabalhadores 
Rurais, quase não houve repre- 
sentação das bases. De cada 
sindicato foi um dirigente e um 
delegado de base indicado pela 
diretoria. 

GILBERTO - Eu não sei não, 
viu? Às vezes parece que as 
coisas não têm jeito. Mas muita 
gente já conseguiu avançar 
quando se uniu e perseverou. 
Acho que é isso mesmo, não é? 
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TERRA DE DEUS, TERRA DE IRMÃOS 
1. CAMPANHA DA FRATERNIDADE - 1986 

Acreditamos que o nosso chão é criado e abençoado por Deus, mas vemos com 
sofrimento que é mal distribuído e mal aproveitado. 

A Campanha da Fraterni- 
dade fala bonito; ela diz: "A 
TERRA É DE DEUS, POR- 
TANTO DEVE SER UMA 
TERRA DE IRMÃOS". Mas o 
que se vê, do norte ao sul do 
país, é outra coisa, a realidade 
é bem diferente e nos leva a 
dizer, com muita pena e amar- 
gura: "Terra de Deus, terra de 
latifundiários e de grandes em- 
presas". 0 chão brasileiro, aben- 
çoado por Deus, é ainda UM 
LUGAR DE CONFLITO E DE 
SANGUE, motivo de grande 
preocupação e de angústia. Na 
Bíblia, a voz do profeta denun- 
cia esta situação contrária ao 
projeto de Deus: 

"Ai de vós, que ajuntais 
casas e mais casas, 
e que acrescentais cam- 
pos e campos, 
até que não haja  mais 
terreno, 
e até que fiqueis os 
únicos proprietários da 
terra"! 

(Isaias 5,8) 

Diante de tanta injustiça e 
violência a nossa fé fica um 
pouco abalada. Mas NÓS, CRIS- 
TÃOS, SOMOS TEIMOSOS, 
porque buscamos sempre e 
com esperança, a terra prome- 
tida e um mundo justo e igual 
para todos. A NOSSA TEIMO- 
SIA VEM DE DEUS, é graça 
de Deus; mas somos teimosos 
também porque refletimos jun- 
tos sobre a realidade. Adquiri- 
mos uma nova consciência dos 
direitos que temos de possuir 
e fazer produzir aquela terra 
que Deus destinou ao povo e a 
todos os camponeses deste país. 

A Campanha da Fraterni- 
dade proclama que A TERRA 
É DE DEUS e, portanto, deve 
ser uma terra repartida e distri- 
buída entre os irmãos. Os lavra- 
dores têm razão quando dizem: 
"a Terra é de Deus, então é para 
nós lavradores trabalharmos 
nela". 

2. A   TERRA   É   A   MAIOR 
QUESTÃO no nosso país 

Não haverá paz enquanto 
não for resolvido o problema 
da terra. 

0 ano de 1985 foi um ano 
cheio de emoções e de grande 
expectativa para todo o povo 
preocupado com a questão 
agrária. Mas, depois, vimos que 
AQUELA GRANDE ESPE- 
RANÇA FOI  TRAÍDA e sen- 

Cartaz da Campanha da Fraternidade de 1986 

timos   uma   grande   decepção. 
Todo mundo está lembra- 

do, que nos primeiros meses de 
1985 os camponeses, depois de 
muitas lutas, ouviram uma gran- 
de promessa a Nova República 
estava preparando uma RE- 
FORMA AGRÁRIA séria, am- 
pla. A promessa virou um enga- 
no e foi, no fim, uma mangação. 
Todos sabemos da história: fo- 
mos todos enganados, mais 
uma vez, com aquela tática de 
sempre daqueles que mandam 
no país. Em outubro, o Plano 
de Reforma agrária não era 
mais um Plano de Reforma 
Agrária; era outra coisa que 
ninguém entendia mais. 

Parece mesmo que neste 
país não se tem a vontade de 
realizar uma mudança séria e 
profunda do uso e da posse da 
terra. 

Inclusive, nos últimos me- 
ses de 85, tudo piorou: aumen- 
taram a inflação e a carestia, 
sobretudo aumentou A VIO- 
LÊNCIA NO CAMPO quando 
dezenas de Camponeses foram 

mortos nos conflitos de terra. 
Apesar disso, o povo traba- 

lhador não parou, aliás cresceu 
em organização e coragem. 
Ainda hoje os moradores resis- 
tem na terra; há ocupações de 
terra e acampamentos, o IN — 
CRA é pressionado de todos os 
lados. O Governo acercado pelo 
povo que clama por justiça e 
por terra. 

NA BÍBLIA, São Paulo 
tem uma passagem bonita quan- 
do diz que a humanidade e a 
natureza inteira anseiam sofren- 
do pela grande libertação: 

"O universo todo, com 
muito desejo e esperança 
espera o momento em que 
os filhos de Deus serão 
revelados. Porque o uni- 
verso se tornou inútil... 
Porém existe esta espe- 
rança: um dia o próprio 
universo ficará livre da 
escravidão e da decadên- 
cia, e tomará parte na 
gloriosa liberdade dos 
filhos de Deu":. Pois sa- 
bemos  que até  agora  o 

universo todo geme com 
dores iguais às dores do 
parto". 

(Carta aos Romanos 8, 19-22) 

3. A Campanha da Fraternida- 
de se realiza durante A QUA- 
RESMA E A PÁSCOA 

# QUARESMA é sacrifício e 
luta para chegarmos um dia a 
uma Páscoa de vitória e de li- 
bertação. Na quaresma o nosso 
modelo é João Batista, o profe- 
ta que vemos lá, queimado pelo 
sol, na margem do rio, gritando 
por justiça e conversão. 

O cristão militante entra 
na quaresma cheio de fé e de 
esperança, disposto a renovar o 
seu coração e a combater com 
coragem as estruturas injustas 
desta sociedade. 

# Um dia haverá A GRAN- 
DE CELEBRAÇÃO DA PÁS- 
COA DE CRISTO, será a vitó- 
ria da VIDA e a alegria pela 
conquista da terra repartida 
entre os irmãos. 

4. O QUE FAZER NESTA 
CAMPANHA DA FRATER- 
NIDADE? 

Eis algumas propostas para 
serem discutidas com os outros 
e divulgadas: 

% pregar os cartazes da Cam- 
panha em todos os lugares; 

% cantar cantos bonitos que 
falam sobre a terra; 

# fazer reuniões, ler muito a 
Bíblia; fazer a via-sacra e 
outras caminhadas nas 
comunidades e nas áreas de 
conflito; 

# participar das lutas e orga- 
nizações: comunidade, 
mutirão,  associação,  abai- 
xo-assinado, sindicato, par- 
tido 

% Participar de tudo que for 
possível e "puxar" os compa- 
nheiros. 

5. E AGORA, depois da leitura 
desta página, vamos pensar logo 
nestes 3 pontos: 

V Como estamos preparando 
a Campanha da Fraternida- 
de no lugar da gente? 

# Já procuramos oslivrinhos, 
os cartazes e outros mate- 
riais? 

# Como estamos lutando por 
uma TERRA DE IRMÃOS 
do nosso lugar? 
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OS TRABALHADORES RURAIS E A CONSTITUINTE 
CONSTITUIÇÃO E CONSTITUINTE: 

Uma realidade injusta e cruel 

O Brasil tinha em 1984, 132 milhões de habitantes e terá no ano de 
2010, um total de 265 milhões. Hoje, de cada 100 brasileiros, 48 têm de 1 a 
19 anos. Esses 63 milhões de crianças e jovens exigem a criação de 1 milhão 
e 660 mil novos empregos todos os anos. No Nordeste, de cada 100 pessoas 
mais de 55 nem receberam qualquer instrução ou não conseguiram comple- 
tar um ano de escola; 33 só freqüentaram escola durante 1 ano e no máximo 
4 anos. No Brasil todo, de cada 1.000 jovens, apenas 17 concluíram o pri- 
meiro grau. 

O Brasil é um dos campeões mundiais de futebol... e de mortalidade 
infantil: de cada 1.000 crianças nascidas vivas, mais de 107 morrem. Dos 
5,2 milhões de proprietários rurais, apenas 540 mil são donos da maior parte 
das terras do país, o que representa 80 por cento das terras. Essa concentração 
continua se ampliando. 42 milhões de hectares de terra aproveitáveis são 
inexploradas e 240 milhões mal utilizadas. 

Existem cerca de 11 milhões de desempregados nas cidades e 12 
milhões de camponeses sem terra. 8,7 milhões de assalariados rurais recebem 
menos de um salário mínimo. Entre 1979 e 1983, 269 mil famílias de peque- 
nos produtores enfrentam conflitos pela posse da terra. Podemos continuar, 
mostrando exploração e muita miséria... Como vamos mudar tal situação? 

Isso é fruto da história do Brasil 
Antes de 1500, quando Cabral e 

os portugueses chegaram para conquis- 
tar a terra que chamaram Brasil, diver- 
sas nações indígenas viviam aqui. Cha- 
mamos esses povos que foram em 
grande parte exterminados, os índios. 
Eles eram organizados em tribos, sem 
dominação de um grupo sobre outro. 
Os portugueses, como os outros euro- 
peus do tempo, procuravam ouro, 
riquezas e lucros. Por isso, exploraram 
a cana-de-açúcar, as minas, o café. 
Precisaram de mão-de-obra barata e 
dócil e reinventaram a escravidão com 
os negros da África. 

Em 1822, para poder comerciali- 
zar mais facilmente, os portugueses do 
Brasil declaram-se independentes e 
Dom Pedro I deu ao Brasil uma primei- 
ra lei básica, a Constituição de 1824, 
feita por ele mesmo. Esse texto da lei 
organiza o poder do Imperador que 
pode nomear ministros, bisposejuizes, 
mantém a escravidão e não considera 
os índios como gente. 

Em 1889, depois da Lei Áurea que 
libertou os escravos (1888), os grandes 
proprietários rurais afastaram o Impe- 
rador Dom Pedro II. A Constituição 
de 1891 organizou um poder republi- 
cano, que só favoreceu os interesses 
dos que possuíam terras e bens. 

Depois da Revolução de 30, Getú- 
lio Vargas promulgou uma nova Cons- 
tituição em 1934. Foi elaborada em 
voto secreto por 214 deputados eleitos 
e 40 escolhidos pelos sindicatos. Ga- 
rantiu o voto secreto, o voto às mulhe- 

res e aos maiores de 18 anos; criou o 
salário-mínimo, a jornada de 8 horas 
de trabalho, o repouso semanal, férias, 
estabilidade e indenização por dispensa 
sem justa causa. Criou também, a Pre- 
vidência Social, a Justiça do Trabalho 
e a Justiça Eleitoral, reconheceu os 
Sindicatos e as Associações Profissio- 
nais. 

Em 1937, uma outra Constituição 
organizou a ditadura do Estado Novo. 
Ninguém foi consultado e esse texto 
foi elaborado por uma só pessoa e 
outorgado por uma outra. 

Com o ano de 1946 voltamos a 
uma situação democrática. A nova 
Constituição restabeleceu os direitos 
individuais, o direito de greve, criou a 
estabilidade no emprego após 10 anos. 
Mas a organização sindical continuou 
limitada e dependente do Estado. 

Em 1967, depois do golpe de 64, a 
junta militar fez votar um outro texto 
por um Congresso diminuído por di- 
versas cassações de mandatos. Essa 
legislação foi ainda ampliada em 1969, 
depois do Ato Institucional nQ 5. Os 
militares governaram por decretos, 
acima das leis, da Justiça e dos demais 
poderes. Com isso, podiam prender e 
punir arbitrariamente em nome da 
Segurança Nacional que justificava 
tudo: suspensão dos direitos individu- 
ais, da inviolabilidade da correspon- 
dência e do telefone, do livre direito à 
expressão (censura). Fecharam parti- 
dos, cassaram mandatos, demitiram 
professores, juizes, sindicalistas, prati- 
caram prisões ilegais e torturas. Acaba- 
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ram com as eleições diretas para gover- 
nadores e prefeitos. 

Em 1979, o presidente Geisel revo- 
gou o Ato Institucional nQ 5 e voltou 
a Constituição de Castelo Branco 
(1967). Hoje, com a Nova República 
temos que fazer uma Nova Constitui- 
ção. 

Quem vai fazer essa Nova Constituição? 
É a Assembléia Nacional Consti- 

tuinte: 
Assembléia: é uma reunião muito im- 
portante   de   pessoas   que   procuram 
juntas decidir ou resolver algo. 
Constituinte: que constitui, que deter- 
mina, decide. 

Essa Assembléia Constituinte vai 
reunir os representantes do povo para 
fazer uma Nova Constituição para o 
Brasil. Deve ser uma Assembléia de 
todas as classes sociais, que escreverá 
a Carta mais importante de um povo, 
a lei maior do povo brasileiro, é uma 
carta que o povo faz para si mesmo 
e para todas as autoridades, que cha- 
mamos Constituição. Ela deverá ser a 
lei fundamental, a Carta Magna da 
Nação. Chamamos também um cons- 
tituinte toda pessoa escolhida para 
fazer parteda Assembléia Constituinte. 

Pela idéia do Presidente da Repú- 
blica, confirmada pelo Congresso Na- 
cional, a Assembléia Nacional Consti- 
tuinte será formada pelos deputados 
federais e senadores que o povo vai 
escolher nas eleições de 15 de novem- 
bro próximo, e também pelos 23 sena- 
dores que foram eleitos em 1982. Essas 
pessoas vão se reunir pela primeira vez 
no dia 1Q de fevereiro de 1987 e, em 
um ano, o Congresso deverá dar pron- 
ta a Nova Constituição. 

Isso não era idéia de todos. ACNBB 
(Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil), a OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil), a CUT (Central Única dos 
Trabalhadores), o PDT (Partido Demo- 
crático Trabalhista) e o PT (Partido 
dos Trabalhadores) queriam uma 
Assembléia escolhida especialmente 
para ser Constituinte. Depois de um 
ano, quando estivesse pronta a Nova 
Constituição, essa Assembléia seria 
dissolvida. 

Outros ainda apresentaram propos- 
tas diferentes: a de formar grupos de 
pessoas em cada município para en- 
viar idéias à Assembléia Constituinte, 
que faria a Constituição com base nas 
sugestões recebidas de todo o Brasil. 
No fim, todos os brasileiros votariam 

Os trabalhadores rurais têm propostas concretas para a nova Constituição 

num plebiscito (consulta popular) para 
dizer se aceitam ou não as novas leis. 

De que trata uma Constituição? 
De modo geral, uma Assembléia 

Constituinte e a Constituição que vão 
ser feitas, tratam: 

a) Da Organização Nacional: a di- 
visão do país em estados e municípios, 
nosso sistema político que se chama 
presidencialista, as funções da União, 
dos Estados e dos Municípios; 

b) Dos Poderes: o equilíbrio e a 
separação entre os três poderes que 
constituem o regime democrático 

. O EXECUTIVO - que são o presi- 
dente da República e os seus ministros, 
o governador e os seus secretários, o 
prefeito e seus secretários: 

. 0 LEGISLATIVO -que são os 
deputados federais e senadores da 
União, os deputados estaduais nos Es- 
tados, os vereadores nos municípios; 

. O JUDICIÁRIO - que são os vá- 
rios juizes e tribunais (do Trabalho, 
Eleitoral, etc...). 

São poderes independentes e cada 
qual tem a sua função. Nenhum pode 
dominar ou mandar no outro. 

c) Dos Impostos e Taxas: Quem vai 
pagar, receber, quem pode gastar as 
receitas? Como organizar o orçamento 
nacional, com receitas e despesas do 
governo? Quem vai fiscalizar as contas 
públicas? 

d) Do Papel dos Militares: As fun- 
ções das Forças Armadas e da Polícia 
nas questões de Segurança Nacional, 
Segurança Internacional e Segurança 
Pública; 

e) Dos Direitos e Garantias dos Ci- 
dadãos: Como vai se fazer política no 
Brasil; como vão se organizar os parti- 
dos políticos e o voto; a liberdade de 
reuniões, de organização, de circula- 
ção das pessoas, de pensamento e de 
expressão das idéias; direitos à edu- 
cação, à saúde, à moradia, à proteção 
da infância e da velhice, etc... 

f) Da Ordem Econômica: Prever a 
organização da produção e da distri- 
buição da riqueza nacional- lucros e 
salários, direitos à terra, ao emprego, à 
participação nos meios de produção, a 
função social da propriedade. Reforma 
Agrária autêntica e mercado de traba- 
lho, migrações e direitos dos migrantes, 
etc... 

O papel do Cristão no mundo de hoje: 
"é específico dos leigos (cristãos 

batizados) por sua própria vocação 
(batismo), procurar o Reino de Deus 
exercendo funções temporais e orde- 
nando-as segundo Deus. Vivem no 
século, quer dizer em todo e em cada 

um dos ofícios e trabalhos do mundo. 
Vivem nas condições ordinárias da 
vida familiar e social pelas quais sua 
existência é como que tecida..." 
(Lumen Gentium, Concilio Vaticano 
II) 

"As alegrias e  as  esperanças,  as 
tristezas e as angústias dos homens de 
hoje, sobretudo dos pobres e de todos 
os que sofrem, são também as alegrias 
e as esperanças, as tristezas e as angús- 
tias dos discípulos de Cristo". (Gau- 
dium et Spes, Concilio Vaticano II) 

"Fazeis da construção da sociedade 
o vosso ideal, a vossa honra, o vosso 
labor cotidiano. Todo homem é cons- 
trutor da sociedade em que vive. O 
Concilio Ecumênico Vaticano II pôs 
em evidência essa verdade". (Aposto- 
licam Actuositatem (aos leigos). Con- 
cilio Vaticano II) 

"Compete aos leigos, diz o Conci- 
lio, assumir como tarefa própria, a 
instauração da ordem temporal e nela 
agir diretamente e de modo concreto, 
guiados pela luz do Evangelho e do 
pensamento da Igreja e movidos pela 
caridade cristã. Como cidadãos, coo- 
perar com os demais concidadãos, se- 
gundo a específica competência e sob 
a própria responsabilidade, procurar 
antes de tudo e em todas as coisas o 
Reino de Deus". (João Paulo II, na 
viagem ao Brasil, 1980) 

Como trabalhar esse assunto da Cons- 
tituição? 

- Reunir-se com os companheiros 
da equipe ou da comunidade; 

- Refletir juntos: Quais os direitos 
que nós queremos ver inscritos na 
Constituição   da  "Nova   República"? 

- Fazer diversas reuniões e enviar 
o relatório do seu trabalho aos candi- 
datos pela Assembléia Constituinte. 
Podem também organizar comícios 
sobre o assunto e interrogar os candi- 
datos nas reuniões organizadas por 
eles, pela comunidade, ou pelo sindi- 
cato. 

Cartilhas e livrinhos para estudar sobre 
Constituição e Constituinte: 
. Constituinte e Constituição não são 
Bicho-Papão, de Lúcia de Sá  Barreto 
(Vozes) - 20 mil cruzeiros 
.Cartilha  de Constituinte,  da CP.O. 
. O Momento Nacional, da diocese de 
Balsas/MA 
. Igreja e Constituinte, da CNBB 
. Constituinte, da ECOS, Recife/PE 
. O que é a Constituinte, da Fase 
. Um Projeto de Deus, do Frei Carlos 
Mesters 
. Como   Participar   da   Constituinte, 
Vozes. 
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JOVENS SE ORGANIZARAM 
NA PARAÍBA 
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Nos dias 29 de novembro a 1Q 
de dezembro, no Centro Paulo VI 
em Guarabira, realizou-se o 1Q En 
contro de Jovens Rurais da Paraíba 
Participaram 37 jovens representan 
do as dioceses de Campina Grande 
Guarabira e João Pessoa. Refletimos 
sobre a situação e a organização do 
jovem  no seu  lugar.  Vimos que o 
maior problema é a falta de terra, 
que leva muitos jovens a migrarem 
para o sul, e força outros a trabalha- 
rem no alugado ganhando um salário 
i njusto. Este não é o projeto de Deus. 
Deus  criou   a terra para todos os 

homens que nela queiram trabalhar, 
e não para um grupo limitado. Vi- 
mos também que é necessário agir 
mais para crescer a conscientização 
e participação nas organizações dos 
pequenos: comunidades, sindicatos, 
etc. 

Para melhorar a organização dos 
jovens no Estado, foi aprovada a 
proposta de criação de uma equipe 
responsável pela animação dos tra- 
balhos. 

0 Encontro todo foi marcado 
por um clima de animação, celebra- 
ção e muita disposição. 

SÃO BENTO DO NORTE 
(12 a 14 de dezembro) 

Trinta e cinco pessoas de 6 
municípios se encontraram na vila 
de São Miguel perto da cidade de 
São Bento do Norte (RN) com 
ajuda da Irmã Teresa e do Pe. Servat. 
Na primeira parte do encontro cada 
comunidade contou uma experiên- 
cia de vida considerada como liber- 
tadora. O grupo todo interrogou 
sobre os diversos aspectos da ativi- 
dade, valorizando sobretudo a ini- 
ciativa e a participação do povo do 
lugar. 

Duas realidades da vida brasilei- 
ra atual ocuparam a maior parte do 
tempo: a Reforma Agrária e sobre- 
tudo a Constituição da Nova Repú- 
blica com a eleição da Assembléia 
Constituinte. Sempre povos viveram 

nessa terra que os europeus chama- 
ram Brasil. Lembramos as nações 
indígenas (índios), os negros impor- 
tados como escravos e as massas 
pobres de hoje. 

Neste momento histórico temos 
que refazer a lei fundamental do 
Estado brasileiro que chamamos 
Constituição. Essa obra precisa da 
atenção e da participação de todos, 
sobretudo dos camponeses e pesca- 
dores que, até agora, nunca foram 
consultados sobre assuntos que são 
do interesse de todos e de cada um. 

Os participantes debateram 
com paixão os direitos que conside- 
ram como essenciais e que querem 
ver inscritos na Constituição. 

FAZENDA BARRA DA ONÇA 
Sertão Sergipano 

Na Fazenda Barra da Onça, 
município de Poço Redondo 
(SE) 17 famílias sem terra uti- 
lizavam a madeira para constru- 
ção de cercas e fabricação de 
carvão. Depois ocuparam a ter- 
ra. O Juiz de Porto da Folha 
determinou o despejo dessas 
famílias que foi realizado pelo 
delegado de Nossa Senhora da 
Glória. O pessoal expulso se 
juntou novamente num acampa- 
mento de 80 fam ílias onde con- 
tinuam firmes, apesar das amea- 
ças. 

Domingo, 1 5 de dezembro. 

realizou-se em Poço Redondo 
um ato público contra a violên- 
cia policial que quis acabar 
com o acampamento. Partici' 
param diversos sindicatos da 
região, movimentos, partidos 
políticos e o corajoso bispo 
diocesano Dom José Brandão. 
O mesmo juiz que decretou o 
despejo dos camponeses, deter- 
minou- depois do ato público, 
o direito de permanecer na 
terra e a devolução das ferra- 
mentas de trabalho, facas. e 
espingardas que a polícia pren- 
deu. 

SOLIDARIEDADE 
O Movimento da A.CR. afirma 

a sua decisão de fazer tudo para que 
seja conquistada uma Reforma Agrá- 
ria imediata e geral. O latifúndio 
Nordestino é essencialmente imoral 
e contrário ao plano de Deus sobre 
o destino comum dos bens do mun- 

do. Por isso estamos sem restrições 

solidários com a direção 

INCRA e denunciamos a injusta 

campanha animada pelos aprovei- 

tadores da situação atual que não 
querem   perder nenhum privilégio. 

ANIVERSÁRIOS 
Aniversariou no dia 08 
de dezembro o compa- 
nheiro Marcílio, assis- 
tente da Equipe de 
Jovens Rurais do Nor- 
deste. 
Desejamos muitas felici- 
dades e força no com- 
promisso que assumiu 
com os homens e as 
mulheres do Nordeste. 

Quem aniversariou no 
dia 31 de dezembro, foi 
a irmã Sofia Pinto. Atu- 
almente ela é Assistente 
da ACR na Paraíba. 
Parabenizamos irmã So- 
fia e desejamos que seja 
sempre uma presença 
ativa no serviço aos 
camponeses. 

Outro Assistente que 
aniversariou neste dias, 
foi o padre Hermínio 
Canova (04 de janeiro). 
Rezamos para que o 
Hermínio leve sempre 
adiante o seu compro- 
misso com essa classe 
oprimida. 

No dia 17 de fevereiro 

estará aniversariando a 
companheira Nice - jo- 
vem trabalhadora rural 
do engenho Gabinete, 
em Água Preta (PE). 
Parabéns, Nice! Conti- 
nue firme na luta dos 
jovens rurais da sua 
região. 

No dia 11 de março, o 
padre Gusmão, da dio- 
cese de Palmares (PE), 
estará celebrando 2 anos 
de sua ordenação sacer- 
dotal. 
Vai firme, Gusmão! Que 
Deus te ajude a perma- 
necer fiel no compro- 
misso com o Evangelho 
e com os camponeses. 

No dia 14 de dezembro 
aniversariou o campa- 
nheiro Degislando — 
membro da equipe de 
redação do GRITO NO 
NORDESTE. 
Nós o parabenizamos 
pelo seu espírito de 
companheirismo e ser- 
viço aos trabalhadores 
rurais.   Coragem  Degis! 

ENCONTROS 
PREVISTOS 

23 a 26 de janeiro 
— Encontro Regional 

NE  IV, em  Bacabal 
(MA). 

01 e 02 de fevereiro 
— Encontro de Militan- 

tes da ACR, A CO, 
JOC e CPO, no Rio 
de Janeiro. 
Objetivo: entrosa- 
mento e discussão 
sobre a questão sin- 
dical no Brasil. 

06 a 08 de fevereiro 
— Parada da Equipe Es- 

tadual de Pernambu- 
co, em Arcoverde. 

14 e 15 de fevereiro 
— Encontro  de jovens 

animadores. 
Local: Centro de 
Treinamento de Ara- 
piraca (AL). 

17 a 20 de fevereiro 
— Parada da Equipe 

Regional NE II, no 
Seminário de Olinda 
(PE). 

20 a 23 de fevereiro 
— Parada da Equipe 

Central nó Seminário 
deOlinda(PE). 

22 e 23 de fevereiro 

— Encontro do Conse- 
lho Nacional de lei- 
gos (CNL) no Rio de 
Janeiro. 
A ACR estará presen- 
te na pessoa de João 
R uf i no e Pe. Gus- 
mão. 

24 a 28 de fevereiro 
— Encontro de Estudos 

Bíblicos para agentes 
de pastoral ligados 
ao meio rural. 
O encontro está sen- 
do organizado pela 
Pastoral Rural da 
CNBB. Regional NE 
II. Será no Seminário 
deOlinda(PE). 

28 de fevereiro a 02 de 
março 
— Assembléia 'dos Bis- 

pos do Regional NE 
II, no Seminário de 
Olinda. 
Tema: 
Reforma Agrária e o 
documento   da 
CNBB Nacional: 
"Nordeste-desafio   à 
missão da  Igreja no 
Brasil". 
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SfNODO DOS BISPOS DENÚNCIA DE FRAUDES 
De 24 de novembro a 8 de 

dezembro, reuniu-se em Roma, 
o Sínodo (Assembléia) dos Bis- 
pos com o papa. A finalidade 
era celebrar os 20 anos do Con- 
cilio Vaticano II e ver a atuação 
da Igreja depois desse grande 
acontecimento na história do 
povo de Deus. Foram convida- 
dos 165 bispos de todos os 
continentes. (Ver "GRITO" nÇ 
84 pág. 3). 

Nas conclusões o papa faz 
um apelo para que "as orienta- 
ções e as diretivas do Concilio 
Vaticano II sejam assimiladas e 
vividas na vida concreta com 
coerência e amor". Ele autori- 
zou a publicação imediata em 5 
línguas do documento final vo- 
tado pelos bispos e que se des- 
tina a toda a Igreja Católica. O 
texto confirma o pleno acordo 
para dizer que" o Concilio é 
realmente a expressão legítima 
e válida da Fé Católica como se 
encontra na Sagrada Escritura 
e na Tradição viva da Igreja". 

O texto lembra também 
que a Igreja não é só instituição 
hierárquica visível, mas "misté- 
rio de Deus", sinal da união 
com Deus. 

As duas Constituições que 
definem a Igreja, "Gaudium et 
Spes" e sobretudo "Lumem 
Gentium" continuam como 
textos fundamentais. "A Igreja, 

povo de Deus" precisa ser ainda 
mais estudada e transmitida 
para que o povo cristão viva 
uma fé mais profunda. 

A Teologia é sempre mais 
necessária na vida da Igreja ho- 
je, mas as discussões teológicas 
não devem criar confusão na 
cabeça dos fiéis. 

Por isso, o documento final 
expressa o desejo de realizar 
um "Compendium" (Catecis- 
mo) de toda a doutrina católica 
para ser ponto de referência 
para os catecismos em prepara- 
ção nas diferentes nações. 

Outro ponto em discussão: 
a colegialidade episcopal e as 
relações das Igrejas locais com 
Roma. As conferências episco- 
pais são úteis; não devem ser 
mais estudado o seu fundamen- 
to teológico e sua autoridade. 

A Igreja tem uma missão 
no mundo, ao serviço dos ho- 
mens e dos povos. No mundo 
inteiro, deve fazer sua a "op- 
ção preferencial pelos pobres 
e a promoção humana". "A 
Igreja deve denunciar profeti- 
camente qualquer forma de 
pobreza e de opressão, defen- 
der e promover em toda parte 
os direitos fundamentais e 
inalienáveis da pessoa humana... 
A missão da Igreja, ainda que 
espiritual, implica a promoção 
até sob o aspecto temporal". 

OCUPADA FAZENDA 
ANONI-RS 

No dia 29 de outubro, a 
Fazenda Anoni, situada na divi- 
sa dos municípios de Sarandi e 
Ronda Alta, no Rio Grande do 
Sul, foi ocupada por cerca de 
2.000 famílias de lavradores 
sem terra. A ocupação foi or- 
ganizada pelo Movimento dos 
Trabalhadores sem Terra. Ulti- 
mamente vem crescendo o nú- 
mero   de famílias acampadas. 

São hoje, mais de 2.500 famí- 
lias acampadas na Fazenda 
Anoni. 

Além de vários telegramas 
de apoio, os bispos Dom José 
Mário Stroeher e Dom Urbano 
Allgayer, acompanhados por 
uma média de 100 religiosos, 
rezaram uma missa no primeiro 
dia do acampamento na Fazen- 
da. 

PADRE ARMANDO BIHEL 
AMIGO DA A.C.R. 

No dia 22 de dezembro 
morreu em Caruaru, nosso ami- 
go Padre Armando Bihel - 
Veio da França para o Brasil 
em 1963 começou como vigá- 
rio de Jussaral, perto do Cabo 
na Zona Canavieira de Pernam- 
buco. Depois evangelizou a 
região da Divina Pastora no 
Sergipe, onde encontrou nosso 
amigo Paulo que considera 
como um filho e o preparou 
para ser diácono rural na Igreja. 
Em 1971  escolheu a região do 

JATAÚBA na diocese de Pes- 
queira onde viveu até a morte. 
Pe. Bihel era um amigo dos 
pequenos, dos camponeses. 
Amou a A.C.R. que sempre 
queria mais presente nos agres- 
tes e sertões esquecidos pelos 
outros movimentos. Lembrem- 
-se de sua participação nos 
encontros e assembléias. Dava 
um forte aperto de mão. Deus 
lhe dê a paz merecida e envie 
sempre bons missionários para 
o campo. 

Foram realizadas no dia 
10 de novembro de 1985, as 
eleições do Sindicato dos Tra- 
balhadores Rurais de Caxias- 
Maranhão. A chapa 2 denuncia 
a corrupção preparada pela 
chapa 1 que contou com a aju- 
da da Delegacia Regional do 
Trabalho. Durante a campanha, 
várias denúncias de irregulari- 
dades foram enviadas à Delega- 
cia Regional do Trabalho que 
não tomou nenhuma providên- 
cia. 

No dia seguinte, depois de 
muitas discussões e pressões dos 
trabalhadores e dos advogados 
da chapa 2, finalmente a auto- 
ridade do Ministério do Traba- 
lho reconheceu a anulação das 
eleições. 

Em Assembléia Geral Ex- 
traordinária, os trabalhadores 
permaneceram na sede do sin- 
dicato sob constante ameaça de 
violência por parte dos policiais. 

No dia 12, os trabalhadores 
da chapa 2, tiveram conheci- 
mento de que as eleições foram 
consideradas válidas pelo segun- 
do representante do Dr. Paulo 
Marinho - Delegado Regional 
do Trabalho (MA), que numa 
afronta aos trabalhadores, sa- 
cramentou todo o processo 
eleitoral corrompido. 

Antes de saírem da Sede 
do Sindicato, os trabalhadores 
receberam, emocionados, a visi- 
ta do Bispo Dom Jorge Tobias 
e do Monsenhor Ézio. 

FAZENDA CALDEIRÃO 
No dia 18 de dezembro, o Presidente SARNEY, assinou o 

decreto desapropriando as terras da Fazenda Caldeirão, município 
de Pedra, perto de Arcoverde-(PE). 

Para entrar na Fazenda e poder trabalhar, os camponeses 
têm que esperar uma decisão do poder judiciário. 

A desapropriação tão esperada era justa. 
É uma recompensa para o grupo que com coragem ocupou 

essas terras que estavam desocupadas. Não faltaram os apoios: da 
diocese, dos movimentos de Igreja, dos sindicatos e partidos polí- 
ticos. Conquistar a terra para produzir comida, é o caminho da 
paz social e da libertação das classes populares do Campo. 

RESISTÊNCIA CONTRA A 
BARRAGEM DE ITAPARICA 

Realizou-se no dia 15 de 
outubro passado, a 7? Concen- 
tração dos Trabalhadores Rurais 
atingidos pela Barragem de Ita- 
parica. Participaram 6 mil tra- 
balhadores e dezenas de entida- 
des urbanas da Bahia e de 
Pernambuco. Os participantes 
elaboraram um documento de- 
nunciando a ação do Governo 
Federal ao construir a Barra- 
gem de Itaparica, que ameaça 
expulsar 7 mil famílias de tra- 
balhadores rurais no Vale do 
São Francisco. 

Essa população é responsá- 
vel pela produção de 30 mil to- 

zembro. o Pe. J-'"1^ ^ 
Arquidiocese de Olinda 
e Recife, foi preso junto 

com outras pessoas por 
estarem apoiando a luta 
popular  contra  a cons- 
trução   cio   Viaduto 
"Tancredo   Neves"  em 

Recife. 

neladas de cebola por ano, fora 
os produtos industriais como: 
a goiaba, o tomate e a banana, 
além dos alimentos básicos pro- 
duzidos na região. A inundação 
fará desaparecer completamen- 
te toda essa economia, sem 
contar os prejuízos sociais, cul- 
turais e históricos a que serão 
submetidos os lavradores e as 
três cidades inundadas. 

O m ov i m ento sindical 
apontou soluções que deram 
origem ao Documento de Dire- 
trizes Básicas para o reassenta- 
mento das famílias, e implicam 
na realização de uma verdadei- 
ra   Reforma Agrária na região. 

Os trabalhadores ru- 
rais decidiram que, neste 
momento, só têm um 
compromisso: "AGIR- 
MOS ENQUANTO É 
TEMPO. NÃO PERMI- 
TIREMOS O FECHA- 
M E N T O D AS 
COMPORTAS SEM A 
NOVA TERRA".. 
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ASSASSINADO 

A denúncia foi feita no II 
Encontro dos Sindicatos do 
Extremo Sul da Bahia, realizado 
em Teixeira de Freitas, nos dias 
1 a 3 de novembro. O trabalha- 
dor rural Augusto Dias, de 60 
anos, é mdio não aldeado da 
Tribo Pataxó. Há 2 anos e meio 
morava e trabalhava na fazenda 
Santa Heiena, na propriedade 
do Senhor Silvério, no municí- 
pio de Porto Seguro-Bahia. Au- 
gusto não podia sobreviver com 
os 50.000 que recebia por sema- 
na. Por isso, solicitou aumento 
ao caseiro chamado Francisco 
que é irmão do proprietário. 
Diante da resposta negativa, o 
trabalhador resolveu deixar a 
fazenda e pediu pagamento dos 
seus direitos, mas nada recebeu. 
No dia 28 de setembro, quando 
voltava da feira, foi assassinado 
no terreiro da sua casa, com 5 
tiros disparados pelo caseiro 
Francisco. 

O delegado de Monte Pas- 
coal, conhecido por Pernambu- 
co, esteve no local do crime 
acompanhado pelo dono da 
fazenda e pelo perito que ex- 
pediu o atestado de óbito, mas 
nenhuma providência nem enca- 
minhamento judicial foi feito 
até o momento. 

A grande preocupação na- 
quele encontro de sindicatos, 
foi justamente o aumento da 
violência contra os trabalhado- 
res rurais. "Patrões e pistolei- 
ros se sentem cada vez mais no 
direito de matar pessoas hones- 
tas e trabalhadoras, sabendoque 
não serão punidos por isso". 

No final do encontro, os 
participantes   firmaram   o  seu 

compromisso de exigir das 
autoridades competentes a pu- 

nição imediata para os culpa- 
dos. 

"Oito tratores Invadiram e destruíram sítios e plantações. 

GOIANA(PE) 

DESTRUIÇÃO DE SlTlOS 
No dia 4 de dezembro, às 

3 horas da madrugada, 8 trato- 
res, acompanhados por 15 ho- 
mens armados, invadiram e 
destruíram sítios e plantações 
de quatro moradores no enge- 
nho de Itapirema de Baixo. Pro- 
meteram ainda voltar para fazer 
a mesma coisa numa área de 20 
hectares ocupada por 9 mora- 
dores. 

A destruição de sítios e 
lavouras foi feita numa Várzea 
de 10 hectares que ficam nas 
terras da Usina Santa Teresa. 
Durante 40 anos de trabalho 
perseverante, cavando valetas e 
transformando o solo, os cam- 
poneses fizeram daquela várzea 
sítios com plantações de coquei- 
ros, fruteiras e verduras. 

Os trabalhadores informa- 
ram a FETAPE, o INCRA, o 
governador do Estado, o sindi- 
cato local que nem visitou o 
lugar. Foram feitas e apresen- 
tadas fotografias do resultado 
dos estragos dos tratores inva- 
sores da usina. Os trabalhadores 
chamaram a Televisão Globo 
que realizou uma boa cobertu- 
ra, mostrando o trabalho que 
fez o povo e a situação atual. 

Os movimentos A.CR. e 
A.CO. acompanham os traba- 
lhadores nessas tristes situações. 

Protestamos com força 
ífrente a essa situação. Na "Nova 
República" o latifúndio ainda 
pode destruir, esmagar as cultu- 
ras do povo sem que as autori- 
dades da nação assumam verda-. 
deiras responsabilidades. 

ACAMPADOS DA 
CAPOEMA-MA 

Janeiro/Fevereiro 

Em carta do dia 
28 de novembro pas- 
sado, os acampados 
da Capoema, falam 
de sua luta pela terra. 
Contam a assembléia 
realizada no dia 29 
de julho, em Buriti- 
cupú (MA). Eram 
mais de 2.500 traba- 
lhadores rurais sem 
terra. Nesta assem- 
bléia aprovaram um 
documento com as 
reivindicações e nor- 
mas de trabalho. O 
documento foi enca- 
minhado a todos os 
órgãos encarregados 
mas nenhuma provi- 
dência foi tomada. 
Assim, os trabalha- 
dores decidiram 
acampar definitiva- 
mente em Capoema. 
Eles deixaram claro 
que, além da terra, 
precisam contar com 
toda infra-estrutura 
necessária para fazer 

acontecer a Reforma 
Agrária (financia- 
mento, máquinas, es- 
tradas, saúde, es- 
colas). 

Os acampados 
partilham das condi- 
ções de milhares de 
lavradores dos Vales 
do Tocantins e Pinda- 
ré (MA). Todos se en- 
contram numa situa- 
ção de miséria e de 
desespero. Devido á 
falta de terra livre, 
vivem uma vida sub- 
-humana. Sem terra 
para trabalhar, são 
obrigados a vender 
o seu próprio suor 
por uma micharia. 
Vendo os filhos mor- 
rerem de fome, fo- 
ram forçados a pro- 
c u ra r u ma sa ida: 
acampar nessa área 
desocupada que se 
chama CAPOEMA. 
No momento, 500 
famílias estão acam- 

SERGIPE 

padas (representam 
5.000 famílias inscri- 
tas). 

No dia 03 de de- 
zembro, algumas en- 
tidades, entre elas a 
ACR NE IV, apela- 
ram à opinião públi- 
ca e às autoridades, 
em favor da justa rei- 
vindicação dos lavra- 
dores, que lutam para 
conquistar as condi- 
ções mínimas de so- 
brevivência e de tra- 
balho pelo período 
de 4 meses até que 
chegue a safra. Além 
disso, que seja distri- 
buída imediatamen- 
te a área de CAPOE- 
MA entre os lavrado- 
res acampados e se- 
jam também demar- 
cadas as outras áreas 
para os lavradores 
inscritos. Isso, no 
prazo de 2 meses e 
com a participação 
deles. 

ENCONTRO DE RIBEIRÓPOLIS 
(20 e 21 de dezembro) 

Nos dias 20 e 21 de dezembro, vários amigos de Ribeirópolis 
(Sergipe) animados por Oséias, responsável da A.CR. e presidente do 
Sindicato, realizaram um estudo sobre a missão do leigo cristão nas 
situações de hoje. 

O que mais preocupa as pessoas, não é o desemprego, a fome, 
a falta de terra com os atrasos da Reforma Agrária, o analfabetismo, 
as condições de saúde (doenças, mortalidade infantil). 

Foram ainda lembrados: o medo, a falta de consciência e de 
organização, o desejo de uma Sociedade mais justa e de uma partici- 
pação maior numa Igreja realmente comprometida com o serviço aos 
mais pobres. É nesse contexto que o povo brasileiro vai fazer a Nova 
Constituição. 

Pelo Sacramento do Batismo, o leigo cristão recebeu a mis- 
são de transformar as situações que esmagam as pessoas. Os partici- 
pantes insistiram para ser ajudados no aprofundamento da fé sobre 
a responsabilidade na conscientização do povo, na organização das 
comunidades e da classe, e na luta pela terra. 

O domingo foi consagrado à descoberta da Constituição e da 
Assembléia Constituinte. Depois das informações necessárias, os par- 
ticipantes, em pequenos grupos e assembléia, buscaram descobrir os 
direitos essenciais que querem ver dentro da Constituição. 

Lembrou-se a importância do "GRITO NO NORDESTE" no. 
processo de formação dos animadores. Dua» celebrações eucarísticas 
nos ajudaram na descoberta de Jesus Cristo, fonte e força do militan- 
te cristão que quer ser fermento ativo na transformação do mundo 
de hoje. 

SERGIPE 
Em Nossa Senhora da Gló- 

ria foi ocupada também uma 
fazenda da paróquia. Os campo- 
neses precisavam encontrar ter- 
ra para plantar neste ano. Teve 

acordo com o vigário e o Proje- 

to Nordeste aceitou ajudar os 

camponeses para trabalhar e 

fazer a terra produzir. 
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ESTADO DE ALAGOAS 
A partir deste número, o GRITO vai reservar esta página aos Estados onde a ACR 

atua. A gente vai começar este trabalho pelos Estados de Alagoas com trechos 
de uma entrevista que Arnaldo fez com FLORISVAL ALEXANDRE, 

militante da ACR e Presidente do STR de Craíbas e com ADELSON BARBOSA, 
militante da ACR e do movimento sindical em Arapiraca. 

Eis alguns pequenos dados 
sobre o Estado de Alagoas 
que tem uma população de 
1.989.703 habitantes, (Censo- 
-1980) ocupa uma área de 
27.731 Km2, divide-se em 94 
municípios e 110 distritos. A 
maior cidade é Maceió que é a 
capital, com 440.041 habitan- 
tes. (Censo-1980). 

ARNALDO- Gostaria de saber 
se vocês poderiam 

apresentar um pouco a situação 
a ni'vel de Estado, como ele se 
divide a nível de regiões, suas 
culturas principais e as condi- 
ções de vida do trabalhador 
rural de acordo com essas 
regiões. 

ADELSON - Eu começaria di- 
zendo que são 

basicamente três regiões, a 
Região da Mata, ou da cana, 
talvez a de maior peso no 
Estado, a Região do Agreste, 
onde a cultura principal é o 
fumo ao lado do feijão e depois 
a Região do Sertão com lavoura, 
mas principalmente gado. 

ARNALDO- Agora, falando 
um pouco da Re- 

gião do fumo, a gente sabe que 
se produz multo, que dá multo 
dinheiro. Como é que se dá para 
vocês a exploração dos trabalha- 
dores do fumo? 

ADELSON - Bem, é uma região 
onde a maioria das- 

propriedades rurais são, diga- 
mos assim, de médio porte. O 
pessoal que trabalha, que pro- 
duz as riquezas da Região do 
fumo, na maioria é trabalhador 
alugado que não tem casa, não 
tem terra, só tem a força de 
trabalho, mora na maioria em 
casa das fazendas, uma boa par- 
te nas periferias das cidades, 
principalmente de Arapiraca e 
a situação de vida é a situação 
de um trabalhador alugado que 
trabalha, ganha o dia, come e 
no dia seguinte só come se tra- 
balhar. 

ARNALDO- Como fica a situa- 
ção   do   pequeno 

proprietário na região do fumo? 

ADELSON - Primeiro não são 
maioria eascondi- 

ções técnicas não são adequadas 
à época, são técnicas um pouco 
atrasadas. A ajuda dos bancos 
não é adequada à pequena pro- 
priedade. 

FLORISVAL -Eu queria 
acrescentar 

também essa questão da Regi- 
ão do fumo porque também 
faço parte dela, é a questão da 
exploração no arrendamento 
de terra. Arrendam a tarefa de 
terra, um quadrado de 25 bra- 
ças aqui da região por parcela 
da sua própria safra. 

ADELSON - Até a  metade da 
produção do 

fumo pela renda da terra. 

FLORISVAL - Isso acontece 
da seguinte 

maneira, se o elemento produz 
três bolas de fumo por tarefa, 
que são 300 Kg, ele tem que 
doar 150 Kg para o patrão, uma 
média de Cr$ 1.500.000, que 
ele teve que tirar do seu suor, 
do seu trabalho e entregar para 
o patrão. 

ARNALDO- Quanto gasta um 
pequeno proprie- 

tário ou um trabalhador que 
não tem terra, para arrendar, 
plantar e colher uma tarefa de 
fumo? 

FLORISVAL - É difícil, mas a 
gente pode fa- 

zer um cálculo por cima. Por 
exemplo, para se adubar uma 
tarefa de fumo, para sair uma 
boa adubação, no mínimo 200 
Kg de adubo. Então se comprou 
o adubo esse ano a Cr$ 1.500 
o quilo. Depois o cara tem que 
comprar a vara, o pé de varal, o 
arame, tem a mão-de-obra. En- 
tão esse adubo tão caro assim 
né, Isso vai ficar em torno tal- 
vez de Cr$ 2.000.000. 

ARNALDO- Quanto apura por 
tarefa? 

FLORISVAL  - Este  ano  por- 
que  o fumo 

tem bom preço Cr$ 3.000.000 
por tarefa. 

ADELSON - Quanto á renda, 
está ficando tão 

bom para quem tem proprie- 
dade, que muitos estão prefe- 
rindo arrendar a terra por uma 
parte da produção do que eles 
mesmos tocarem a roça. 

ARNALDO- Gostaria de saber 
um pouco quanto 

a Região do Sertão. 

FLORISVAL  - O  Sertão já é 
outra coisa. As 

principais culturas são o milho, 
o feijão, o algodão  e  outros. 

Mas também tem seus proble- 
mas. Ano chove, outro não. 
Quando chove bem,que dá uma 
boa safra, não tem preço. Esse 
é um problema sério no Sertão. 

ARNALDO- Agora gostaria de 
saber quanto à 

organização sindical e político 
partidária, como está em Ala- 
goas? 

FLORISVAL -Olha, essa 
questão é mul- 

to séria no nosso Estado. A ní- 
vel de Brasil, a gente sabe que é 
o Estado mais pelego que exis- 
te. É duro dizer isso mas é ver- 
dade. Agora por outro lado 
começa, quer dizer, continua 
uma pequena força que está 
nascendo aí do melo do povo. 
Então já começa nascer uma 
força de pequenos grupos, gru- 
pos de oposição sindical, que 
começa a se organizar com uma 
proposta mais renovada e não 
no sentido velho, atrasado que 
existe aí. Por um lado existe os 
sindicatos que acompanham a 
FEDERAÇÃO, uma FEDERA- 
ÇÃO essa que até hoje nunca 
correspondeu com as necessida- 
des dos trabalhadores. Na região 
da cana os trabalhadores pagam 
o sindicato descontando na fo- 
lha de pagamento, os sindicatos 
são muito ricos, têm multo di- 
nheiro mas na realidade não 
têm um trabalho de base, não 
conscientlzam e nem encam- 
pam as lutas verdadeiras dos 
trabalhadores. Por outro lado, 
os sindicatos que a gente come- 
ça a articular por aí, tentando 
descobrir quem está mais numa 
luta com a classe, são alguns do 
Sertão e Agreste. A gente 
espera que no futuro vai ter um 
sindicato organizado para aca- 
bar com essa Imagem de sindi- 
cato pelego em Alagoas, porque 
a gente vai dá uma virada na 
mesa, eu acredito, porque com 
a nossa organização, com a nos-' 
sa caminhada, com a consciên- 
cia dos trabalhadores, tranqüila- 
mente, ou mais hoje ou mais 
amanhã a gente vai virar, vai 
Inverter esse quadro que existe 
aí que não é satisfatório para 
os trabalhadores sofridos do 
nosso Estado. 

ARNALDO- Isso do ponto de 
vista    sindical,    e 

quanto   à   política   partidária? 

ADELSON - Não se vê,não se 
tem no Estado 

muitos trabalhadores envolvi- 
dos numa certa política dos 
trabalhadores, somente em al- 
gum canto se vê um ou outro 
trabalhador que está nesse inte- 
resse, nessa perspectiva de uma 
luta também política. 

FLORISVAL - Completando 
um pouquinho 

o que Adelson diz, a política 
partidária do nosso Estado tam- 
bém é um quadro péssimo. Os 
fazendeiros predominam. Os 
grupos de jagunços existem em 
quase todos os municípios. Os 
trabalhadores despoliti- 
zados começam a fazer uma 
imagem ou já vivem com essa 
imagem: quem fizer oposição a 
esse sistema e a esses pol ítlcos 
que existem aí, vai morrer. A 
gente sabe que já tem grupos 
de trabalhadores conscientes 
que já começam a refletir a 
questão política no Estado, In- 
clusive fundando partido de 
trabalhador que, como o Sindi- 
cato, não hoje, mas no dla-a-dia 
da nossa história vai dar uma 
resposta a esse quadro que a 
gente tem a í que pisa nas costas 
dos trabalhadores. 

ARNALDO-Seria também 
interessante saber 

quanto à posição da Igreja, a 
presença da Igreja essencialmen- 
te no meio rural e como que a 
Igreja de Alagoas é vista pelos 
trabalhadores rurais. 

FLORISVAL - Eu acho que a 
história é a 

mesma né, como Adelson acaba 
de dizer que Sindicato e pol ítlca 
parece que estão caminhando 
numa mesma estrada. Então eu 
acredito que a Igreja a nível de 
Estado é a mesma coisa. A gen- 
te sabe que tem padres na Re- 
gião do Sertão, do Agreste e na 
região de cana que são... 

ADELSON - A gente sabe que 
tem leigos nas ci- 

tadas regiões que são presença 
de uma Igreja no meio rural. 
E falando da presença da Igreja 
no melo rural de Alagoas, aí 
não se pode esquecer o nome 
do movimento ACR (Anima- 
ção dos Cristãos no Melo Ru- 
ral). 

No próximo número do 
GRITO vamos continuar esse 
bate papo gostoso. 
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NOVAS CENTRAIS SINDICAIS NO BRASIL 
BREVE HISTÓRICO 

Em Agosto de 1983, em 
São Bernardo do Campo {São 
Paulo), foi fundada a C.U.T. 
(Central Única dos Trabalhado- 
res) num Congresso que reuniu 
mais de 5.000 delegados da 
cidade e do campo. 

Em novembro do mesmo 
ano foi criada a CONCLAT 
(Coordenação Nacional das 
Classes Trabalhadoras), em 
São Paulo, por um outro Con- 
gresso de trabalhadores. 

No ano de 1985 o Gover- 
no da Nova República reconhe- 
ceu tanto a C.U.T., como a 
CONCLAT, e passou a tentar 
dialogar com elas. 

A C.U.T.e CONCLAT nas- 
ceram com a finalidade de arti- 
cular a caminhada e as lutas de 
todos os trabalhadores brasilei- 
ros. Uma luta isolada ou com 
poucos sindicatos, não alcança 
bons resultados. A união de 
todos torna mais fácil a vitória. 

A C.U.T. vem se fortalecen- 
do cada vez mais. Está organi- 
zada em todos os Estados do 
País. Tem conquistado sindica- 
tos importantes, como o sindi- 
cato dos Bancários do Rio de 
Janeiro, dos Metalúrgicos de 
Belo Horizonte e a Federação 
dos Trabalhadores Rurais do 
Espírito Santo. 

A CONCLAT está em crise. 
Não tem conseguido se estrutu- 
rar em muitos Estados. Perdeu 
sindicatos de peso. Mas vai ten- 
tar se rearticular nos próximos 
meses. 

C.U.T. e CONCLAT lutam 
pelo Socialismo, mas defendem 
linhas sindicais diferentes: 

- a C.U.T. se coloca em 
oposição ao Governo da 
Nova República, não acei- 
ta nenhum acordo ou 
pacto com os patrões, é 
contra o pagamento da 
dívida externa, não faz 
aliança com os pelegos 
e pretende fortalecer um 
sindicalismo de base. 

- a CONCLAT apoia a Nova 
República, mesmo se 
achando no direito de 
criticá-la; se dispõe a dia- 
logar com o Governo e 
com os patrões para um 
possível acordo, defende 
a suspensão da dívida ex- 
terna, faz aliança com os 
pelegos, está mais preo- 
cupada em conquistar di- 
retorias sindicais mesmo 
sem muito trabalho de 
base. 

Os trabalhadores brasileiros 
estão divididos. Uns participam 
da CUT e outros da CONCLAT. 
Na prática da luta sindical do 
dia-a-dia acontecem discussões, 
brigas entre os próprios traba- 
lhadores, porque existem estas 
linhas diferentes. É uma divisão 
que atrapalha a caminhada da 
classe trabalhadora. Mas ela 
existe e não podemos fechar os 
olhos diante dela. 

NOVAS   CENTRAIS   SINDI- 
CAIS NO BRASIL 

Como se não bastasse a 
divisão já existente, chegaram 
agora mais duas centrais para 
complicar ainda mais a situação 
do Movimento Sindicai Brasilei- 
ro. 

Foi criada a U.S.I. isto é, a 
União Sindical Independente. 
É uma Central Sindical que 
reúne grandes pelegos. O atual 
prefeito de São Paulo, Jânio 
Ouadros, é um dos principais 
articuladores desta Central. É 
a chamada DIREITA do Sindi- 
calismo Brasileiro. 

Há poucos anos começa a 
penetrar cada vez mais no Bra- 
sil a CLAT (Confederação La- 
ti no-Americana de Trabalhado- 
res), que nasceu fora do Brasil 

vés do CONGRESSO PERMA- 
NENTE DE UNIDADE SIN- 
DICAL DOS TRABALHADO- 
RES DA AMÉRICA LATINA 
(=CPUSTAL) 

- A Confederação Interna- 
cional das Organizações Sindi- 
cais Livres (CIOSL). Tem 70 
milhões de filiados e a nível 
latino-americano se estrutura 
através da ORGANIZAÇÃO 
REGIONAL INTERAMERI- 
CANA DE TRABALHADO- 
RES ( = ORIT). Tanto a 
CIOSL como a ORIT seguem 
uma orientação social-demo- 
crata, isto é, lutam por um tipo 
de sociedade onde os trabalha- 
dores tenham melhores condi- 
ções de vida, mas sem acabar 
com o poder nas mãos dos 
capitalistas. 

- A Confederação Mundial 
dos Trabalhadores (CMT) nas- 
ceu em 1964. Naquela época o 
seu nome era diferente: Confe- 
deração Mundial dos Trabalha- 
dores Cristãos. Tem sede em 
Bruxelas, na Bélgica. Tem 15 
milhões de filiados. A nível 
latino-americano se estrutura 
através da Confederação Latino- 
^Americana de Trabalhadores 
(=CLAT), que tem sede na 
Venezuela, na cidade de Cara- 
cas. 

e está ligada a uma Central 
Sindical Mundial. Para enten- 
der quem é a CLAT e a sua 
linha, é preciso saber quais 
são as Centrais Sindicais e 
como   elas   estão  organizadas. 

AS CENTRAIS SINDICAIS 
MUNDIAIS 

Os trabalhadores lutam no 
mundo inteiro. Por isso preci- 
sam estar organizados em todos 
os países. Para facilitar essa or- 
ganização, surgiram três grandes 
Centrais Sindicais. Todas as 
três pretendem melhorar a si- 
tuação dos trabalhadores, mas 
defendem linhas diferentes: 

a Federação Sindical 
Mundial (FSM) foi fundada em 
1945. Tem sua sede em PRA- 
GA, na CHEKOSLOVÁOUIA. 
Possui 260 milhões de filiados. 

Essa Central se estrutura, 
a  nível  latino-americano, atra- 

Portanto, fica claro que a 
CLAT está vinculada a uma 
Central Sindical Mundial, istoé, 
á CMT. Tanto a CLAT como a 
CMT pretendem criar e articular 
sindicatos cristãos. Elas lutam 
contra o capitalismo e contra o 
socialismo, em busca de um 
terceiro caminho. 

OPINIÕES  SOBRE   A CLAT 

A CLAT fundou no Brasil 
o I nstituto de Promoção Social 
(IPROS), com um escritório 
central em São Paulo e filiais 
no Rio de Janeiro, Brasília e 
Porto Alegre. 

Tanto a CUT quanto a 
CONCLAT acusam a CLAT de 
estar querendo dividir mais 
ainda o Movimento Sindical 
Brasileiro. Além disso, acham 
que a CLAT assume uma pos-. 
tura anti-comunista totalmente 
fora de lugar: vê comunismo 
em todo canto, pois considera 

que o problema principal não 
é o capitalismo, mas o comunis- 
mo. Desse jeito acaba favore- 
cendo mais ainda o sistema ca- 
pitalista. 

É sabido que a CLAT é 
financiada pelo Partido Demo- 
crata Cristão da Alemanha. Isso 
preocupa muito não somente a 
CUT e a CONCLAT, mas tam- 
bém Entidades ligadas à Igreja. 

A Ação Católica Operária, 
a Comissão de Pastoral Operá- 
ria e a Comissão de Pastoral da 
Terra da CNBB criticam a 
CLAT. Acham que a CLAT não 
entendeu que os cristãos são 
chamados a ser fermento na 
massa, não devem organizar seus 
sindicatos ou seus partidos à 
parte. Devem se engajar nos 
sindicatos e nos partidos que já 
existem. Os cristãos não devem 
ter medo de se juntar aos não- 
-cristãos na luta pela transfor 
mação da sociedade, pois essa 
luta  interessa  a todo mundo. 

A Frente Nacional do Tra- 
balho (FNT), que tem sua sede 
em São Paulo, rompeu sua liga- 
ção com a CLAT e fez graves 
denúncias contra ela. Denun- 
ciou que a CLAT apoiou o 
general Pinochet que vem mas- 
sacrando os trabalhadores no 
CHILE. Denunciou quea CLAT 
se colocou contra a Central San- 
dinista de trabalhadores, que 
luta a favor dos trabalhadores 
da Nicarágua. Denunciou ainda 
que na direção da CLAT tem 
pessoas ligadas á Central de In- 
teligência Americana (=CIA), 
que trabalha ao serviço do Go- 
verno dos Estados Unidos. 

O QUE FAZER? 

Esse assunto das Centrais 
Sindicais nacionais e interna- 
cionais é pouco conhecido pela 
maioria dos trabalhadores. Mas 
é muito importante, pois a luta 
é uma só. 

É preciso que os compa- 
nheiros reflitam e discutam em 
grupo esse assunto, para que as 
informações não fiquem com 
poucas pessoas. 

Se não for assim, corremos 
o risco de sermos enrolados 
pelos que chegam com um papo 
bonito e com todas as informa- 
ções na mão. 

Sugerimos para isso a leitu- 
ra do seguinte texto: "O que é 
a CLAT". Este texto foi escrito 
pela oposição metalúrgica de 
São Paulo e se encontra à dis- 
posição no Secretariado da 
ACR em Recife. 


