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A LUTA PELA TERRA 
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Ninguém pode ignorar, hoje, o 
cimento da capacidade de luta e 
rganização dos trabalhadores ru- 

Apesar do desafio que é sobrevi- 
nas atuais condições de concen- 
io da terra e de violência no 
o, os trabalhadores vão tomando 
ciência de que a melhor forma de 
r pela terra é permanecendo nela. 

É certo que a prática dessa luta 
tem custado sacrifícios. Mas é cer- 
to, também, que a despeito de todas 
as dificuldades, a disposição de lu- 
ta dos trabalhadores, sob a coordena 
çio segura do nosso Movimento Sindi- 
cal, tem forçado o Governo a rever 
algumas situações de trabalhadores 
prejudicados por grandes projetos 
oficiais ou, até mesmo, a contrariar 
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crescimento da luta e da 
ção dos  trabalhadores  mani 
no aumento  da  resistência 
âs expulsões em massa, tan- 

ação criminosa de grileiros 
ndiários, quanto pela implan 
grandes projetos oficiais, 

te responsáveis pela desorga^ 
familiar, miséria e margina- 
reinantes no campo. Manife£ 
inda, nas denúncias que se 
cam sobre as violências e 
ções que atingem o nosso Mo- 
Sindical, com repercussão in 
no exterior. 

interesses de latifundiários e grilej_ 
ros, desapropriando áreas de conflito. 

Exemplos recentes: as desapropria^ 
ções das Glebas AZULONA/GAMEL E I RA, em 
São Félix do Araguaia, Estado de Ma- 
to Grosso, e SANTANA, no município 
de Coroatá, Maranhão, palcos de antj_ 
gos conflitos pela posse da terra, 
bem como algumas áreas dos municí- 
pios de Nortelândia e Alto Paraguai, 
Mato Grosso do Sul, e Co rone 1 _ Vi vi da, 
no Estado do Paraná, onde serão as- 
sentadas milhares de famílias preju- 
dicadas pelas cheias do rio Paraná. 
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MS: TRABALHADORES OCUPAM LATIFÚNDIO 

No final de abril, premidas pelo 
desemprego e pela fome, cerca de mil 
famílias de vários municípios do Es- 
tado ocuparam a Gjeba Santa Idalina, 
em Ivinhema, uma área de quase 10 
mil hectares, de propriedade ,da S0M£ 
CO S/A. 

Em 1959, a SOMECO S/A, como tan- 
tas outras grandes empresas particu- 
lares, foi agraciada com uma vastTs- 
sima área de 360 mil hectares, conce 
dida pelo INCRA, para a ^implantação 
de projetos de colonização. Mo en- 
tanto, 25 anos depois, 180 mil hecta^ 
res dessas terras permanecem total- 
mente inexplorados, mantidos tao so- 
mente para fins especulativos. 

Tão logo os trabalhadores ocupa- 
ram a Gleba Santa Idalina, não sõ a 
SOMECO passou a agir rapidamente pa- 
ra retira-los da área, como também 
as vozes do latifúndio elevaram-se 
para exigir providências enérgicas 
das autoridades para defender o "di- 
reito de propriedade", segundo eles, 
ameaçado. A Justiça não tardou a de 
terminar o despejo dos trabalhadores, 
dando prazo até 10 de maio ãs autoH 
dades para encontrarem uma solução 
para o problema. 

Enquanto isso, o nosso Movimento 
Sindical procurava mostrar ao Gover- 
no Estadual e ãs autoridades fede- 
rais que a retirada do pessoal da 
área não solucionaria o conflito. E, 
além do mais, não seria justo que se 
mantivesse criminosamente inexplora- 
da a Gleba Santa Idalina, enquanto 
todas aquelas famTlias teriam agrava_ 
da sua situação pelo desemprego e pe 
Ia fome. 

A 
nosso 

tentativa 
Movimento 

de uma solução, pelo 
Sindical m vel 

de Estado, mediante a desapropriação 
de uma área de 30 mil hectares^ tam- 
bém inexplorada, pertencente ã Rede 
Ferroviária Federal, em Aquidauana, 
revelou-se frustrada. A Empresa im- 
pôs como condição de venda o valor 
das terras a preços de mercado, in- 
clusive das benfeitorias. 
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Governo Federal, por.sua vez, 
se a desapropriar a Gleba San- 
ilina, alegando que, se o fizes^ 
.taria estimulando novas "inva- 
de propriedades  particulares, 
•afou ao Governador do  Estado 
de propriedades part 
afou ao Governador do 
o aue a questão nao era da ai 

Po 
Ia Jus 
taduai 
a toma 
conf1i 
§ i a , o 
área p 
dos tr 
jados. 
força 
to da 
fundi o 
mTli as 
produz 

o que 
ederal 

fim, 
ti ça 

ou federais 

vencido 
que as 

AS CONCLUSõES DOS ENCONTROS 

REGIONAIS  PREPARATóRIOS AO 

4Q CONGRESSO ESTãO SENDO 

OBJETO DE UM BOLETIM ESPECIAL. 

ATENÇÃO! 

MANDEM NOTICIAS SOBRE 

AS ATIVIDADES 

NOS SEUS ESTADOS. 
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- PARANÁ - 
POSSEIROS RESISTEM AOS GRILEIROS 

A firme resistência de 200 famí- 
lias da Fazenda PADROEIRA, município 
de Matelindia, que ao longo dos 10 
últimos anos vêm enfrentando as su- 
cessivas investidas de grileiros e 
latifundiários' interessados em tomar 
-lhes as terras, dão bem a medida 
exata dà coragem dos trabalhadores 
rurais na luta pela terra. Nem mesmo 
o assassinato de 10 trabalhadores 
os fez desistir da terra. 

Recentemente, a área foi compra- 
da pela família Padovani. Intensif_i_ 
caram-se as pressões, os trabalhado- 
res resistiram e o conflito agravou- 
se. Houve, entio, a interferência 
do INCRA e do Instituto de Terras do 
Paraná, visando a um possível acordo 
entre as partes. 

Mas a família Padovani nio esta- 
va disposta a reconhecer os direitos 
dos posseiros. No dia 05 de maio, 
seus jagunços assassinaram o traba- 
hador RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, 
um dos lõderes da área. Ao mesmo 
tempo, o cerco dos jagunços estendeu 
-se às demais famílias, que foram im 
pedidas de trabalhar. 

As denúncias da FETAG-PR e do 
Sindicato de Matelândia ã Secretaria 
de Segurança Pública levaram ã desi£ 
nação de um delegado especial para 
apurar o assassinato de Raimundo No- 
nato. Os resultados do inquérito 
apontaram como responsáveis os jagu£ 
ços da família Padovani. Policiais 
foram deslocados para a área, com 
ordens de assegurar a tranqüilidade 
das famílias ameaçadas. Mas as pre_s 
soes dos Padovani continuam: agora, 
eles tentam convencer os posseiros 
a vender-lhes suas posses. 

- ESPIRITO SANTO - 
CONSELHO DA FETAES DENUNCIA 

VIOLÊNCIAS NO ESTADO 

Em documento recente encaminhado 
às autoridades, o Conselho de Repre- 
sentantes da FETAES protestou contra 
as crescentes violências que vêm 
atingindo trabalhadores e dirigentes 
sindicais naquele Estado. 

Referindo-se ao assassinato do 
trabalhador José Alves Martins, a 
mando de um fazendeiro de Santa Ter£ 
za, no início deste ano, o Conselho 
da FETAES denuncia, também, a inva- 
são do Sindicato de Montanha, cujos 
livros e arquivos foram totalmente 
destruídos por elementos que fazem 
ameaças de morte ao  seu Presidente. 

TRABALHADORES CONSEGUEM 
DESAPROPRIAÇÃO DE ANTIGAS 

ÁREAS DE CONFLITO 

- MATO GROSSO - 

Uma luta de quase 20 anos enfrein 
taram os posseiros da Gleba Azulona/ 
Gameleira, em São Félix do Araguaia, 
para conseguirem fazer valer seus d_i_ 
reitos contra a Fazenda Agropasa. 

Desde 196? os posseiros resistem 
na defesa de suas posses, não se in- 
timidando diante das pressões e per- 
seguições de sucessivos grileiros que 
que se apresentavam como "donos" das 
terras. Foram invasões, queima de 
casas e lavouras, espancamentos e a 
proibição de plantar. 

Ao mesmo tempo em que organizava 
os trabalhadores para melhor defen- 
serem suas posses, o Movimento SindJ_ 
cal lutava, junto ao Governo, pela 
desapropriação da área. 

Já em 1980, a situação na Gleba 
era outra: os trabalhadores, organi- 
zados, conseguiam embargar as inves- 
tidas dos jagunços da Agropasa,  que 
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tentavam levantar cercas dentro de 
suas posses. Também o INCRA viu-se 
forçado a intervir, suspendendo qual 
quer serviço da Agropasa na área, e_n 
quanto a questio nio fosse definida 

Finalmente, em maio deste ano, o 
Governo Federal baixou Decretos desa 
propriando os 33 mil hectares da Gle 
ba Azulona/Gameleira , o que signifi- 
cou o primeiro passo para a soluçio 
definitiva do conflito. 

- MARANHÃO - 

Durante anos, enquanto lutavam 
por suas posses na Justiça, os pos- 
seiros da Gleba Santana, no municí- 
pio de Coroatã, tiveram que enfren- 
tar a açio organizada de nada menos 
que 50 grileiros, dispostos a expuj_ 
sá-los da área, com o apoio direto 
de policiais locais e de Timbiras. 

Também em maio, após insistentes 
denúncias do nosso Movimento Sindi- 
cal, os trabalhadores conquistaram a 
desapropriaçio da área — cerca de 
16.76^ hectares -, por força do De- 
creto 89.681, do Governo Federal. 

- PARÁ: DESAPROPRIADA ÁREA DE CANA - 

Em Prainhas, Comarca de^ Monte 
Alegre, foi desapropriada a área do 
Complexo Industrial Canavieiro Abra- 
han Lincoln - PACAL , pertencente ã 
I ncorporadora Carneiro da Cunha Ltda. 
(Dec. 89.677, de 17.05.8i*) . 

Essa desapropriação tem um aspec 
to interessante: a Empresa abandona- 
ra o empreendimento, deixando os tra 
balhadores sem receber salários, en- 
tregues â própria sorte. 

FAMÍLIAS PREJUDICADAS  PELAS CHEIAS 
- DO PARANÁ SERÃO REASSENTADAS - 

Depois de uma longa batalha jun- 
to ao Governo Federal,  as  milhares 

de famílias dos Estados do Paraná e 
Mato Grosso do Sul, prejudicadas pe- 
las cheias do rio Paraná, começam a 
ver atendidas as suas justas reivin- 
dicaçóes: o Governo Federal baixou 
Decretos desapropriando áreas nos 
municípios de Nortelindia e Alto Pa- 
raguai (MS) e Coronel Viviva (PA) on 
de elas deverio ser reassentadas . 

Desde 1980 as populações ribeirj_ 
nhas vinham sofrendo com as cheias , 
mas foi de 1982 para 1983, com a 
abertura das comportas da Barragem 
de Jupiá, simultaneamente ao represa 
mento das águas pelas Barragem de 
Itaipu que a situaçio chegou ao seu 
ponto mais crítico: todas as famí- 
lias perderam suas casas e 
ções , passando a viver da 
púb1 i ca . 

p 1 anta - 
ca r i dade 

Sempre ã frente da luta dos tra- 
balhadores, o Movimento Sindical, com 
o apoio da CPT e dos Prefeitos de_A_[_ 
tônia e Mundo Novo, manteve gestões 
junto ao Governo Federal, insistindo 
na desapropriação de áreas para ^o 
reassentamento definitivo das famí- 
lias prejudicadas, além da indeniza- 
çio pelas benfeitorias perdidas. 

Com a desapropriação das áreas 
em Mato Grosso do Sul e Paraná, os 
trabalhadores tiveram parte de suas 
reivindicações atendida. Mas a luta 
continua, pela completa infra-estr£ 
tura das terras onde serão relocados 
e pela indenização justa das lavou- 
ras e benfeitorias perdidas. 

A REFORMA AGRARIA 

TRARÁ OCUPAÇÃO PERMANENTE 

PARA TODOS OS QUE 

VIVEM NO CAMPO! 
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MINAS GERAIS - CONTAG DENUNCIA VIOLÊNCIAS EM FAZENDAS DO MUNICÍPIO DE UNA! 

Em maio, a CONTAG e o Sindicato dos Trabalha^ 
dores Rurais de Unaí voltaram a denunciar, as au^ 
toridades, o grileiro JUSCEUNO MARTINS CARNEIRO 
e seus filhos, por sucessivas violências contra 
dezenas de famílias de posseiros e meeiros das 
Fazendas   "São   Pedro"   e   "Riacho   das   Pedras". 

Juscelino é o mesmo que, durante muito tempo, 
perseguiu e agrediu trabalhadores das Fazendas 
"Saco e/ande" e "Saco de Fora", até que, no ano 
passado, após insistentes reivindicações do nos- 
so Movimento Sindical, o Governo Federal desapro 
priou   a   área   em   favor   dos   posseiros. 

Na Fazenda "Sio Pedro", existem 12 famílias 
de posseiros, com mais de 06 anos de ocupação; na 
"Riacho das Pedras", mais conhecida como "Tabo- 
cas", são 19, que ali vivem e trabalham em regi- 
me dê parceria. Anteriormente ã atuação do Sin- 
dicato na área, os meeiros pagavam ao fazendeiro 
k0% de sua produção. Hoje, eles depositam em 
Juízo   os   10^   previstos   no   Estatuto   da   Terra. 

A resistência dos trabalhadores tem provoca- 
do a violência do fazendeiro/grileiro. No iní- 
cio do ano passado, um de seus filhos, acompanha 
do por capangas, atropelou, com trator, o traba- 
lhador   ALMIRO   CORREIA   DA   SILVA. 

Em março deste ano, o mesmo grupo invadiu a 
casa do trabalhador ANTÔNIO JOSÉ LUÍS, tomaram- 
lhe a produção de feijão e ainda o ameaçaram de 
morte,   caso   insistisse   em   permanecer   nas   terras. 

Já no mês de maio, Qh filhos do grileiro ^e 
07 pistoleiros invadiram as posses de 08 famí- 
lias da Fazenda São Pedro", enquanto os homens 
se encontravam na roça, destruíram cercas e cur- 
rais e, ainda, atiraram a esmo, espalhando o pâ- 
nico   entre   mulheres   e   crianças. 

Nem mesmo a Presidente do Sindicato, compa- 
nheira Maria Aparecida Rodrigues de Miranda, tem 
escapado das violências de Jusce 1 i no_Ca rne i ro: nu_ 
ma das vezes em que foi ã Fazenda "São Pedro" pa 
ra registrar a destruição nas posses dos traba- 
lhadores, foi expulsa sob ameaça de armas e teve 
o   filme   de   sua   máquina   apreendido   pelos   jagunços. 

A total omissão do delegado de polícia local 
- jamais abriu inquérito para apurar a_s repeti- 
das denúncias do Sindicato. Diz que só entrara 
na área se houver morte -, estimula o grileiro a 
estender suas pressões às demais famílias das fa_ 
zendas. Há notícias de que ele chegou a contra 
tar pistoleiros , a preços que variam de 50 a 250 
mil cruzeiros, para surrar, aleijar e ate matar 
trabalhadores   que   lhe   criarem  obstáculos. 

VALE  DO   SAO   FRANCISCO  - 
A TECNOCRACIA  ENTRAVA A 

JUSTIÇA 

Na incansável luta pelo 
reconhecimento dos direitos 
das 7 mil famílias atingidas 
pela Barragem de Itaparica, 
as Federações e Sindicatos 
do Vale do São Francisco e a 
CONTAG encaminharam aos ór- 
gãos responsáveis um documen_ 
to onde estabelecem diretri- 
zes básicas para o imediato 
assentamento dos trabalhado- 
res. 

Apesar de o Ministro das 
Minas e Energia ter aprovado, 
em 1981, relatório do Grupo 
de Trabalho criado para estu 
dar as reivindicações apre- 
sentadas pelo Movimento Sin- 
dical, muito pouco foi feito 
até agora. Apenas 29 famí- 
lias foram assentadas defin_i_ 
tivamente e outras 28 em re- 
gime provisório. As possibi- 
1 idades de assentamento fe_i_ 
tas pela CHESF, nos municí- 
pios de Glória e Petrolân- 
dia carecem de condições de 
implantação. 0 INCRA, por 
sua vez, não tomou nenhuma 
medida concreta visando ao 
assentamento das  famílias. 

Faltando apenas 31 meses 
para o fechamento das compor^ 
tas, o Movimento Sindical 
exige uma tomada imediata de 
providências por parte dos 
órgãos responsáveis, que re- 
sultem na relocação das popu^ 
lações ribeirinhas, no prazo 
máximo de 60 dias. Para o 
Movimento Sindical, a solu- 
ção está na desapropriação, 
por interesse social, das 
áreas indicadas pelos traba- 
lhadores, nos diversos muni- 
cípios da Bahia e Pernambu- 
co. 
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AS    CAMPANHAS   SALARIAIS NOS ESTADOS 
GOIÁS: TRABALHADORES AVANÇAM^ CONQUISTANDO 

MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Depois de paralisarem por quase uma semana 
as duas grandes usinas da região - a "Álcool 
Verde" e a "Nova União", os 3.500 canavieiros 
dos municípios de Acreúna, Jandaia, Rio Verde, 
Guapo ,__Palmei ra^ , Indiara e Edéia, no Estado 
de Goiás, conseguiram o reajuste dos preços da 
cana cortada, a derrubada do sistema de 7 ruas 
ou linhas e outras melhorias em suas condições 
de traba1ho . 
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Além de 1.700 cruzeiros por tonelada de ca 
na cortada e da derrubada do sistema de 7 li- 
nhas ou ruas, os trabalhadores conquistaram, 
entre outras vantagens, a garantia dos direi- 
tos trabalhistas, carteira assinada, a elimina 
ção do "gato" ,_transjDorte seguro, comprovante 
de produção diária, água potável e fresca no 
serviço, e auxTl io-doença nos primeiros 15 dias 
de afastamento, pago pelos patrões. 

OS ACORDOS DO 
PARANÁ 

Em recente campanha sala- 
rial coordenada pelo Movimemo 
Sindical - Sindicatos, Federa- 
ções e CONTAG —, traba1nadores 
rurais de quase 80 municípios 
produtores de cana e café do P£ 
ranã firmaram acordos com os 
patrões, estabelecendo, além de 
novas tabelas de tarefas, nor- 
mas de proteção ao trabalho. 

Pelos acordos, os prçços 
para a tonelada da cana cortada 
variam de Cr§ 1.550,00 a Cr§ 
1.625,00, acrescidos de diária 
equivalente ao piso salarial ca 
so tenham os trabalhadores que 
desempenhar outras tarefas. 

Quanto ao café, o preço 
fixado foi de cr-§ 2.000,00 por 
saquinho de 60 litros, tanto 
em lavouras de pequeno quanto 
de grande portes, colhido a ca- 
da 10 pés. Esse valor será 
acrescido de cr§ 500,00 se fo- 
rem necessários mais de 10 pés. 

De um modo geral, além da 
derrubada do sistema de 7 ruas, 
os trabalhadores do Paraná con- 
seguiram, também, a eliminação 
do "gato"; o registro em cartei 
ra, com todos os direitos traba 
Ihistas; transporte seguro; com 
provante de pagamento por produ 
ção; pagamento dos dias em que 
não trabalharem devido a moti- 
vos alheios a sua vontade; for- 
necimento de instrumentos de 
trabalho e de água potável nos 
locais de serviço. Alguns dos 
acordos prevêem um seguro por 
acidente de trabalho, obrigato- 
riedade de sindicaiização e des 
conto da mensalidade do Sindica 
to em folha. 
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Foi, sem dúvida, essa firme dis- 
posição dos trabalhadores, sob a con 
duçao^segura de seus Sindicatos, Fe- 
deraçao_e Confederação, que forçou 
os patrões as negociações e ao açor 
do, firmado na madrugada do dia 21. 

- ORGANIZAÇÃO SINDICAL - 
O CAMINHQ PARA FAZER VALER 

OS DIREITOS DOS TRABALHADORES. 

As greves dos trabalhadores ru- 
rais de GoiSs não estão isoladas dos 
movimento? reivindicatorios que es- 
touraram, a partir de maio, em Guari 
ba e toda a região de 
São Paulo; Uberaba e 
Minas Gerais; Andara, 
rezinho, no Paraná. 
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Usina Nova Uniào. Jandam: um piquete de cansvieiros prepara-se para impedir a passagem de um caminhão, com paus e megafones 
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AS   LUTAS  DOS 

PEQUENOS   PRODUTORES 

Nas diferen-.es regiões do País, 
as lutas dos pequenos produtores vêm 
avançando. Esse crescimonto deve-se, 
principalmente, a qualidade da ação 
desenvolvida pelo Movimento Sindical 
nos ultimos 5 anos . 

Partindo de uma avaliação das 
suas próprias lutas e necessidades , 
os pequenos,produtores começam a to- 
mar consciência do porquê das difi- 
culdades de acesso ao credito, das 
altas taxas de^ juros bancários e da 
baixa remuneração que recebem pelo que 
produzem. Questionam, também, o pa- 
pel das cooperativas e a opção do 6o 
verno pelas tecnologias importadas. 

A atual política agrTcola está 
voltada para as monoculturas de ex- 
portação, com resultados desastrosos 
tanto para os pequenos produtores, 
aos quais falta o necessário apoio 
para a produção de culturas de ali- 
mento, quanto para o bolso do povo, 
que paga cada vez mais caro pelo que 
consome. 

Assim, a linha de atuação do Mo- 
vimento Sindical de Trabalhadores Ru^ 
rais tem sido no sentido de levar os 
pequenos produtores a perceber que a 
luta a ser travada é pela mudança ú& 
política agrTcola vigente, por demais 
nociva aos nossos interesses na med^ 
da em que se coloca a serviço do ca- 
pital financeiro, comercial e agroin 
dustrial, notadamente, o multinacio- 
nal . 

Como essa política agrTcola faz 
parte do chamado modelo polTtico-eco 
nômico-sociai imglantado no PaTs des 
de 1964, responsável pelo surgimento 
de uma minoria de latifundiários e 
grandes grupos econômicos, concen- 
trando, cada vez mais, a renda e a 
riqueza, a nossa luta maior i pela 
mudança desse modelo. 

Com a força das mobilizações co- 
letivas, os pequenos produtores lu- 
tam pela conservação de suas terras; 
encontram meios de pressionar o Go- 
verno e as indústrias a pagarem pre- 
ços mais justos pela sua produção ; 
empenham-se em colocar as cooperati- 
vas a seu serviço; exigem_a revisão 
dos critérios para concessão de cre- 
dito; e recorrem contra as decisões 
do PROAGRO. 

A QUESTÃO DO FUMO 

Insati sfe 
remuneraç 
de comerc 
to, os mi 
tores do 
por seus 
rações - 
temente, 
as indúst 
reajuste 
preços do 
ficou um_ 
negociaço 
fra 81/82 
na faixa 

i tos c 
ao e as 
i aii zaç 
1hares 
Sul - 
Sindica 
consegu 
em nego 
rias d 
médio 'd 
f umo»-«« 

avanço', 
es rela 
o  rea 

de 82%. 

om a  baixa 
condi ções 

ão do produ 
de fumicul- 
representados 
tos e Fede- 
iram, recen 
ciações   eoin 
o   setor,   um 
e   190%     nos 
Isto   signj^ 
ja   que   nas 

tivas   a   sa- 
juste   ficou 

içara - SC:  4.500 fumicultores.    Uma amostra do que 
foram as    grandes    Assembléias Regionais    do      Sul. 

Depois de um 1 evantamem:o 
dos custos de produção jun- 
to aos municTpiòs, as Fede- 
rações   e   Sindicatos,     com   o 
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apoio da CONTAG, discutiram com^ os 
fumicul tores , em grandes assembléias, 
as principais reivindicações que se- 
riam levadas ãs indústrias. 

Alem do reajuste, quase nada me- 
lhorou para os produtores. Reivindi 
cações importantes, como a criação 
de postos de comercialização e a ta- 
bela a ser fixada em cada inicio de 
safra, com reajustes mensais de açor; 
do com os Tndices do INPC, não foram 
atendidas . 

Por isso, em julho, as Federa- 
ções e Sindicatos voltarão a se reu- 
nir com os representantes das indus- 
trias para insistir no atendimento 
de suas exigências. 

VINICULTORES PROTESTAM CONTRA 
ATRASO NO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO 

No dia 08 de junho, cerca de 
1.200 vinicultores do Rio Grande do 
Sul fizeram uma grande manifestação 
diante da Assembléia Legislativa, em 
Porto Alegre. 

Diante da intransigência das in- 
dústrias em reconhecer os prejuízos 

aos produtores pelo atraso 
no  pagamento do 

que lhes deviam, a FETAG-RS e os Sin 
Governo  do 

uva , 
base 

da  as 

impostos 
de quase 5 meses 

lhes deviam, 

AS CHUVAS CHEGARAM. MAS 0 QUE MUDOU NO NORDESTE? 

Ao fazerem um balanço da situação dos trabalhadores rurais nordestinos, depois de 
5 anos de seca, dirigentes da FETAG-PI e de bk Sindicatos do Estado chegaram a uma 
triste conclusão: apesar das abundantes chuvas caídas em toda a Região, quase nada mu 
dou para os camponeses. As medidas até hoje adotadas pelo Governo têm tido um cará- 
ter meramente paliativo, quando a solução do problema depende de profundas mudanças 
na estrutura fundiária, acompanhadas de uma política agrícola de efetivo apoio aos 
trabalhadores. 

E certo que grandes somas de recursos foram aplicadas na Região mas, com raríssj_ 
mas exceções, nenhum benefício trouxeram para as populações: parte desses recursos 
foi aplicada em grandes propriedades, na construção de obras as quais os trabalhado- 
res não têm acesso; e o restante, em frágeis barragens que não resistiram ãs primei- 
ras chuvas do "inverno", deixando antever futuras situações semelhantes. 

Para agravar a situação, a quantidade de sementes distribuída às famílias traba- 
lhadoras ficou muito aquém do que foi reivindicado pelo Movimento Sindical — Sind_i_ 
catos. Federações e CONTAG -, através de manifestações coletivas, audiências com o 
Conselho Deliberativo da SUDENE e autoridades governamentais. 

Resumindo: a falta de coragem do Governo em atacar as causas principais do pro- 
blema da seca no Nordeste deixou um só resultado: os ricos estão cada vez mais ricos, 
enquanto os pobres, cada vez mais pobres. 
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TRABALHADORES RURAIS DO R.G. DO SUL EXIGEM MUDANÇAS NA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

No dia 25 de maio, dedicado ao 
trabalhador rural, a Federação e os 
Sindicatos de Trabalhadores Rurais 
do Rio Grande do Sul promoveram, na 
Assembléia Legislativa de Porto Ale- 
gre, o ENCONTRO ESTADUAL DE PREVIDÊN 
CIA SOCIAL RURAL, com a participação 
de 1.045 trabalhadores, dezenas de 
parlamentares estaduais e federais, e 
do Superintendente do INAMPS. 

Durante os debates, os represen- 
tantes das regionais sindicais do Es^ 
tado manifestaram a insatisfação dos 
trabalhadores rurais gaúchos com a 
Previdência e a Assistência Social 
prestadas ao meio rural. 

0 reajuste de apenas 17,8^ nos 
valores dos convênios médico-ambulato 
riais tem acarretado grandes d i f i c u j_ 
dades para os Sindicatos, cada vez 
mais obrigados a lançar mão de recu_r 
sos próprios para cobrir despesas com 
profissionais que prestam assistência 
aos trabalhadores. 

Por outro lado, o flagrante des- 
respeito ã portaria 2.576, que garan 
te a gratuidade dos serviços médico- 
ic^^p^iuw  a       paliai ia  f-   •  . 

te a gratuidade dos sei 
ambulatória!s, tanto por médicos co- 
mo por hospitais, aliado ã discrimi- 
nação da mulher no sistema previden- 
ciãrio, ã aposentadoria no valor de 
meio sa1ãrio-mfnimo, tem  concorrido 

s i t u ■í-ç a o 
meio sa1ãrio-mfnimo, 
para agravara já precária 
dos trabalhadores em todo o Estado. 

Os 
cont ro 
cumpr i 
convên 
pe Ia i 
1 at i vo 
eles p 
cont ud 
prev i d 
ção do 
nosso 
so Nac 

trabalhadores concluíram o En_ 
dispostos a lutar não só pelo 

mento da Portaria 2.576 e dos 
ios ambuIatoriais , mas também 
sençio de encargos sociais re- 
s aos profissionais que para 
restam serviços. Estão certos, 
o, que a luta maior, na questão 
enciária, deve ser pela aprov£ 
ante-projeto encaminhado pelo 

Movimento Sindical ao Congres- 

i ona1 . 

A CONTAG participou do Encontro Estadual de 
em Porto Alegre, apoiando, integralmente, os 

Previdência Social realiaada 
protestos dos trabalhadores 
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Em recente reuniio com o Secretário Geral da Previdência 
Social, a CONTAG e as Federações de Santa Catarina , Rio de 
Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Sergipe fizeram 
ponderações a respeito do ante-projeto do Governo para a 
criação do PREV-RURAL, 

De acordo com as propostas contidas no nosso ante-projeto, 
aprovado pelo Conselho de Representantes da CONTAG e já enca 
minhado ao Congresso Nacional, o Movimento Sindical defendeu 
a manutenção dos atuais 2,5% (dois e meio por cento) de con- 
tribuição dos produtores rurais para o custeio da Previdên- 
cia, contra os 3,5% (três e meio por cento) constantes do 
ante-projeto do Governo. 

Além desse ponto, defendemos outros aspectos importantes no 
que se refere ao aux í 1 i o-doença , às aposentadorias por velh_i_ 
ce, por Ínvâ1i'dè2 e por tempo de serviço, ao acidente de tr£ 
balho e aos serviços médico-hospitalares . A posição do nos- 
so Movimento Sindical é a de que, nesses casos, sejam aplica^ 
dos os mesmos critérios estabelecidos para a área urbana: 

. AUXÍLIO-DOENÇA e SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO: qua apa- 
rência para o gozo de benefícios seja de 12 contribuições, 
e que o pagamento, pela Previdência Social, seja a partir 
do 169 dia; 

. APOSENTADORIA POR VELHICE: carência, 5 anos ou 60 contri- 
buições. Idade mínima de 60 anos para aposentadoria, tan- 
to para homens quanto para mulheres; 

. ACIDENTE DE TRABALHO: que seja considerado como tal aquele 
ocorrido também durante o percurso de ida e volta para o 
t raba1ho ; 

. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO: que a contagem detem- 
po para efeito de aposentadoria seja recíproca, isto é,que 
seja computado para o prev-rural 
área urbana e vice-versa; 

tempo de atividade   na 

. APOSENTADORIA POR INVALIDEI: que o seu conceito seja ajus- 
tado ã realidade do meio rural; 

. inclusão do AUXíLI0-RECLUSAO; 

. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES: que o pagamento seja por unj^ 
dade de serviço prestado. 

J 
u 
s 
T 
A 

Mesmo que se façam esses aperfeiçoamentos, o Movimento SindJ_ 
cal considera que o Projeto do Governo representa tão-somen- 
te um passo inicial na luta pelo reconhecimento dos direitos 
dos trabalhadores rurais a uma Previdência Social justa. 

Continuaremos, portanto, a desenvolver nosso^traba1ho tendo 
como meta principal, em natéria de Previdência Social Rural, 
a aprovação, em sua totalidade, do nosso ante-projeto. 
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