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INFORMAÇÓES AOS PA RNTARES SOBRE O DIA
NACIONAL DE TRANCAMENTO DE RODOVIAS

A CONTAU, as Federações de Trabalhadores na Agricultura e os Sindicatos de
Trabalhadores Rurais estão promovendo hoje o DIA NACIONAL DE TRANCAMENTO
DE RODOViAS, como mais uma ação do GRTO DA TERRA BRASIL/99. Em 14
estados estarão sendo fechadas as principais rodovias, em protesto ao descaso com que o
Governo FHC vem tratando a Reforma Agrária ~ a Agricultura Familiar.

Há 08 meses as ações de desapropriação de imóveis para fins de Reforma Agrária estão
paralisadas quase que completamente. Nenhum centavo foi liberado para crédito ou
investimentos nos assentamentos. O PRONAF padece de definição de recursos e de
instrumentos para atender aos agricultores familiares. Enquanto isso, o Governo insiste
na propaganda do "Novo Mundo Rural" e do Banco da Terra, tentando ~ngunar a
sociedade e colocá-Ia contra os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Os drásticos cortes
no orçamento e as limitações que estão sendo impostas pela "Nova Reforma Agrária" já
promoveram o recrusdecimento da violência no campo, com assassinatos, despejos
violentos c prisões arbitrárias de vários trabalhadores ~ lideranças rurais.

No processo do Grito da Terra Brasil/99, além das grandes manifestações de massa como
o Dia Nacional de Ocupações de Terra que aconteceu no dia 06 de abril e várias
manifestações em todos os Estados, a CONTAG vem tentando estabelecer uma.
negociação com (I governo. Estas negociações, até ugura, não resultaram em qualquer
resultado favorável. A posição intransigente c arrogante do Governo tem obrigado os
trabalhadores e trabalhadoras rurais a utilizarem - se de várias formas de pressão, a
exemplo deste dia Nacional de Trancamento de Rodovias, exigindo a modificação desta
postura governamental.

Abaixo reproduzimos o panfleto que está sendo distribuído nos atos de trancamento das
rodovias.

Solicitamos o apoio dos Senhores e Senhoras parlamentares, em
manifestações 1l0S seus Estados e em pronunciamentos nas Casas
Legislativas.
Estafnos à disposição para qualquer informação suplementar que se fizer necessária c
desde já agradecemos pelo apoio.

Brasilia, 17 de junho de L999

DIRETORIA.DA CONTAG
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," , Grito de Terra Brasil/99
FHC DEU US$ 10 BILHÕES DE
PRESENTEAOS BANQUEIROS

QUEREMOS US$ 10 BIi.HÕES PARA, .

A REFORMA AGRARIA E A
AGRICULTU:R'A FAMILIAR

~~

CONTAG
(Gn'rderjlção N~clon~1
dos Trlllalh~dores nli

A!lrlcultura
flHada a CUT

o Governo usou 2 bilhões de recursos públicos peru salvar bancos falidos,
Sefe instituições lucrcrorn mais de 10 bilhões com a mudança do cotcçõo do dólar,
com grande prejuízo para os cofres públicos.

Veia o que oconteceria se estG dinheiro fosse usado para fazer (1 reforma
agrária e peru investimentos na agricultura familiar.

Cinco bilhões, aplicados na reforma c.tgrória, podem qnrcnlir o
cssenlomento de 250 mil famílias de agricultores familiares sem terro, criando
cerco de 750 mil empregos diretos e 2 milhões de empregos indiretos, nas
p~qt1enas e médias cidades.

Cinco bilhões, aplicados na agricultura familiar, garantem a crnplioçõo da
produção de alimentos, reduzindo as importações, ntivcndo (I economia,
aumentando a circuloçõo de produtos, além de ossequror o permrmênciu de 5
milhões de familias no compo.

A agricultura familiar ê responsável pela produção de mais de 70% dos
alimentos consumidos pelosbrosileiros e garante 8 de cada 10 postos de trabalho
no meio rural.

Pura dizer um basta a esta situuçdo e exigir que o dinheiro público seja
destinado CIO aumento do produção, de emprego e renda e 00 desenvolvimento do
país, os trabalhadores e trabalhadoras rurais realizam o DIA NACIONAL DE
TRANCAMENTO DE RODOVIAS.

ESTA LUTA NÃO É SÓ NOSSA, MAS DE TODA A SOCIEDADE BRASILEIRA.
,

./ ESTEANO, CADA BRASILEIRO VAI PAGAR MIL REAISDE JUROS DA
DíVIDA EXTERNA.
./' EM ABRil, O DESEMPREGO ATINGIU 8,2% DA POPULAçÃO NAS
PRINCIPAIS CAPITAIS BRASILEIRAS .
./' CINCO MILHÕES DE FAMíLIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES
SEM TERRA LUTAM PELAREFORMA AGRÁRIA .
.!MAIS DE 20 MILHÕES DE NORDESTINOS ESTÃO MORRENDO DE
FOME, ViTIMAS DA SECA .
.!EM 1998 FORAM 41 ASSASSINATOS NO CAMPO. ESTEANO, JÁ
SÃO 13 VíTIMAS DA VIOLÊNCIA. \


