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Dopois de 	anos scm votar para •yovernador, a pcvo brasi leiro 

vive num periodc preeIeitoraL onde tra•scoIhcr Governac!or•,. Deputados Fe 
derais e Estaduis, Prefeitos e Veeadores nos rnunicpio.s do interiorjn 
do o gcverno decidiu haver eieicoes, eIe tomou ulgumarthedidas. Primeiro' 
veio o pacote eleitoral vinculando os votos, ou seja, o eleitor 	obriga- 
d. a votar nos candidatos de urn so partido. 

Isso obrigou todos as partidos a Iançarem candidatos em todosos 
nveis. Dal surgiu a incorporacao do PP ao PMDB, como Forma de faci I itar 
a vitoria nas eleiçoes. 

[ste pacote eleitoral nao [jcou so ai,. tern muito mais restriçoe 
por exemplo: estao querendo mudar a cedula eleitoral sendo a eleitorobri 
gado a escrever o name de todos os candidatos, tambern querem que o voto 
venha pronto (e ocharnado voto marmita). Quem garante que o voto seja so 
creto, ja que a cedula eleitoral esta na casa do eleitor? E ainda conti-
nua a Iei Falcao, a qual proibe a propaganda oleitoral atraves do radioe 
da televisao. Coma vemos, a governo tern leito de tudo para dificultar as 
eleiçoes. E al que sentimos a importancia da Educaçao Politica 	do org 
nizaçao do povo para dar resposta as arbitrariedades e garantir o 	voto 
de forma democratico e Iivre. 	 - 

Os pacotes do governo nao licarn so no campo eleitoraLO pacote 
econmico elcvo a nivel do desemprcjo, diui,nui as soarios, concentra as 
tcrros nas moos do lot ilundiario, nao I iL'ero rinonciarn. nto para o peque-
no, ,rtvcste corn ernpresos estrangeiros queprodu:ern para exportacoo, cons 
trol usinas nucleares etc. No campo da saude, I'01 imposto a pacote 	do 
previdncia, que aumenta a contrihuiçao para a INPS e diminui a otendi - 
mento a saude, jogando para a povo a peso do rornbo do previdencia. 

Enquanto, por urn lado, a governo dificu Ita a exercicio do direl 
to a educaçao, a saude, do emprego, a alimentaçao; por outro, e desviado 
dinheiro do povo para canipanha eleitoral, construçao de usinas nucleares, 
armamento, etc. Diante 'e tudo isso, o po'vo lutci pelos seus direitos.Mas 
acontece que sao presos padres e posseirQs. 0 advogcido de Maraba,Gabrici 
Pimento foi morto. Monad Jeronirno; lider sindical de lguaraci-Pe sofre 
atentado. Os rnotoristas dos transportes coletivos aqui de Natal 	sorern 
pr'essao policial para nao entrarem rn greve. Todos esscs atos de 	oro 
sao contra os direitos humanos. 

Toda pessoa hurnano tern .0-ireito a vido, a liberdade e asegu - 
rança pessoal ". 

scu dec no pr I mc ro flUiliOr 

a inforrnatjvo DISPARADA esta ra:en 
do a possivel para exstir ernanter 
uaio I i nha coerente corn os enS i no - 
mentos do Igreja a serviço do Ho-
morn do campo e, oo mesmo tempo, tr 
zendo oste homem para dar a siia a-
piniao sobre varios temas. 

Trs Traboihadores Rurais par 
ticiparn desto entrevisto. Todos cs 
participant.essao mi I itantes no po 
Itica partidario e candidatos 	a 
cargos politicos nas proximos eIe 
coes. 

Jose Expedito do Silva, resi-
dente n municipio de Sao Tome. Can 
didato a vereador pelo PMDB. Mono-
ci Romos do Nascimento (Nequinho), 
Trabalhador Rural do rnunicipio de 
Pureza, ex-presidente do Sindiceto 
dos Trabcilhadores Rurais e Candido 
to a Prefeito pelo PT. 0 terceiro 
e a SenIor Pedro Correia, Secretu-
rio do Sindicato do,--; Trobalhaclores 
Rura i s de I e I mo ,iar I nho. E verea - 
don e candidoto a reeleiçao 	pelo 
PDs 
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dosE EXPEDITO-PMDB 

DISPARADA Como voCe5 rcsOIVEr3m a 

perticipar da Politica 

Partidaria corno candidatoS? 

EXPEDITO: Achei quo cro hord do 
PMDB 	c osse traba Ihadore per-- 

tcipar do poIitic par-

tidària Antes a gente nao pertici 
pave c ochava quo dcvcria partic-

par apenaS corn o vo-to . Hoc OStoU 

erigajodo no PMDB, part ida quo as-
coihi quando mc decedi entrer pro 
p0 lt t ca - 

NEQUINNO: Eu resolvi participor do 

PT 	poIticapartidario an- 
- tes rnesrno de ser candjd 

to.Eu ja fazia a coriscientizaçeo 
pci itica atraves de reunioes nasha 
ses comas pessoas. 0 povo mc esco 
lheu pra ser candidato a Preeito. 
Apeser do meu trebalho e do estcr 
corn a muher doente, eu aceitei.111  
so e uma rasponsebi I idade muito 
grande que a gente neo pode dcixor 
de fe zer me smo scm d I nh e I ro e a - 
dando a pe, so tern do [ozer a ci--
panhe do qua I quer rna.e I ra, tornos do 

ir ate o fiiii. Sou candidato 	pCltJ 

Pertido dos TrebalhadorcsT. 

PEDRO: Desde 1955 quo reprcscnto a 
PDS 	cornunidade Fui presiderite 

de urn time de futebol e em 

195 8, rep esentante polo cornuni da-

de do movirnento do Caritas. Corn cs 
se inovirnento lutanios muito atraves 
de mut 1 rao para construoo do urn 
Centro Social pare a gente so rcu-

nir. Conseguirnos depois do muita lu 
ta, inclusive a Centro chequu a ca 

ir, mas a qent.c levantou do nov 

pod ndo a judd a pessosdc Natal e 
aproprietorios daregiao Dais a-
nos depo i s a areccu o Movimento de 

do r.se-MEB e ma i s urne vez 
Lu i reproscotoote. Ata or no ti-
nha pensemento pci itico. Urn die as 
cheles politicos mc descobriram e 
vi cram ía icr corn go para ser candi 
data. Na epoce n i nguem quer I a ser 
candidato. Ni nguem quer Ia ser ye-
reader porquc nao yanhavci nenhum 
centevo. Eu vi que estando a 	no 
mdc seriarna.isfecil deconseguir 
as co I sas parc a coinun I dade. 

DISPARADA: Porque vocs escoiheram 
essos partidos? 

EXPEDITO: Entre os varios pertidos 

	

PMDB 	de oposiceo, optel pelo 
PMDB porque era c' mais 

conhecido e quo scmpre fol oposi - 
;eo, Dpois o inceritivo dos Traba-
lhdorcs. Mesmo a te.nd'ncia major 
dos Trobelhadcres e polo PMDB. 

NEQUINHO: Par que c quo iqUer ma - 

	

PT 	no i t-e a Port o a mc I hor 
6o  que as out.ros Prirnci 

ro, a piatafornie pot it ice e muito 
diferente. Par outro lado, o par-
tido nasceu des lutes dopovo, dos 
trehcihedores do base. Nao foi uma 

coisc quo veio do cima pare baixo. 
Do qua I quer mono re, e o que 	ye i 

resokter Os probiernas. Assim e.o que 
penSe'. Sc' osse nao resolver,outros 
idO I'O5-) I V( - H pot-• qUc etc ociOre 	noo 

rosa I vercin 

 

A 
NEOUINFIO - PT 
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PEDRO Na ipoca em que entre i no 
PDS 	PoHtica, eu escolhi o PDS 

porqUe ja era uma troduao 
no farni ha, desderneus avos quo a-

companhavam a poHtica atraves dos 
chefes politicos. Entao desde 1972 
ate hoje, depois que me candidatei 
que estou nesse partido, o PDS 

DISPARADA: Como vocs estao vendo a 
reahizaçoo das elekoes? 

EXPEDITO: Eu vejo nas eleicoes uma 
PMDB 	grande oportunidode por- 

que F icou urn grande espa 
ço sem o povo ter o direito de es-

cohher o governo, coisa quo ninguem 
estava satisfeito. Esse e o momen-
to do povo dar uma resposta ao sis 
terna que nao esta agradando a mob 
na dos trabaihadores. Todos deve-
mos aproveitor esse memento. 

NEQUINHO: F muito importante que ha 
PT 	Jo eleiçoes porque o pu- 

ye tern cond I coes do cs-

cohher o seu partido e o scu conciL 
date. 

PEDRO: As eleiçes vo se roof izor. 
PDS 

	

	A A ye I esto dual va i hover 
uma disputa muite grande en 

tre o PMDB e o PDS. Quem qanhor 
vai ser corn uma morgcrn do votes pc 
quena. No municipbo eu acreditoque, 

PDS vol ganhar. 

DISPARADA: 0 que vocs ochm do Pa 

cote do Previ dnc I a, Pa 
cote Eleiterol e o que 

los podem cou,or o 
Ic tçoes? 

EXPEDITO: Eu acho quo o pacote do 
PMDB 	previdencba riac esta pu- 

nindo os culpados. 0 po-
vo que soFre corn isso, nao torn cu1 
pa. A previdencia Jo era precaria 
e açjora corn as medidas desse paco-
te, faz o povo ficar corn a mosmacu 
rncia e mais injusticade. Quanto 

ao pacote eleitoral, eu acho quo o 
governo esta fazendo tudo para di-
ficultar as cleiçoes. Tanto e que 
fez uma cedula Tffttoral, quo para 
oeleitor entendejyoi ser muitodi 
ficil, principalmente quern escreve 
pouco. Vol ser a primeira vez 	no 

pais que o eleitor vol votar 6 ye-
zes. 

NEUJNHO. 0 pacote do providipok  
PT 	ye c para atrapa fool 	qs 

opsoritados o so I or Ic jo 

e pouco e tern quo ser de.scontadc 
Esta prcjudi condo todos os Traba - 
ha dores. c toda a nacao Nao so pe 

Los descontos dos oposentados, mas 
tambm polo atendirnento rndico 	e 
hospitalar. Quanto ao pacote del-
toral, eu acho que nao dirninuiu o 
nosso partido em nada. Fob ate born 
para quo a gente tivesse condicoes 

do so movi mentor Aqu I em Pureza a 
gente nao Ia ter condiçoes de Ion-
ar candidates. Mais quanto a ebci 

va I atrapa Ihar na questao de 
colocar o norne do candidate. C;omo 

eleitor anolFabeto vol colocar o 
norne dos ondidatos? 

PEDRO. 0 paotc do previdncia pre 
PDS 	judi cou 0 fl8000 0 povo flaO 

tevo culpo do que aconteceu 
C nose quo vor.os pagar uma cob sa 
quo nao dovenos Ernre bocao ao Pa-
cote elelto'Oi eu nao concorde pop 
quo o I e do i o o C I e I tor mu i to pre-
so perquc a pso co noo pode votar 
oil qucrn qub ::or - [ fe vol cousor 	urn 
pro ui zo 	i:'o•r 

DISPARADA: Corno vocs pretendern a-
tu4Jr diante da situaçao 
do desernpr'ego, custo de 
de vida, baixos salni-
nios?. 

EXPEDITO: Mesmo scm ser engajadona 
PMDB 	poitica partidria, eu 

Jo combatia essa situa—
yao, refletindo corn os grupos, corn 
as pessces. Pretendo continuor nes 
so luta. Vejo o partido do PMDB, do 
qua I faço porte, ±er suaspropostas 
para coniboter 0550 S I tUOcOO Ou pe 
Iomenosc{jillinIjj-ia 

DISPARADA 04 

a 

a 

a 



NEQUINI-lO. Eu pretendo atuor, me reu 

	

PT 	n i nlo corn os 	companliei 

ro e discutindo os pro-

b I - ma s 

PEDRO: Eu no pape I de representon- 

	

PDS 	te dL povo, Jo discutiinuita 

coisa corn ocondidato a pre 

feitura municipal. NoBrasi I, 	tern 

salarlo •ninirno que eumsa.IariO 
de fome. Aqul no municipio a pre-
feitura piga o salario-hora que e 
a metade do minimo e ate muito me-

nos. Discutindo corn n candidoto a 

prefeito, foi feitaumci propostade 
acabar corn esse solarlo-hora ' dor 

saIaiio para huneIicior zelodo—
res, professores, lunc I onori os do 
camara e vigias. Ate hoje eu tenho 

feito requerimento no cmara para 
meihoria dos comunidades. Em Urnari, 
existia urn problema grande do agua 
e botei urn requcrimento. 0 prefel- 

to disse que a gente conseguisseum 
tcrreno que o problema se acabava. 
toriseguimos, foi construido urn bar 
re I ro e hoje todos tm ogua. 

DISPARADA Quo proposto tern o seu 
portido para a politico 
ogror i a? 

EXPEDITO: Urna das propostas do per 
PMDB tido e lutar polo refor-

- ma agraria. Inclusive ja 
tcr:h)s voros sindicolistas en9aja-
dos e tmbcrn Federaçoes comprorneti 
Jis corn ossa luto, por sua impor—
tanclO C necessidade. 

NEQUINHO. L otruvs do trabolho de 

PT 	conscicntizocao dos tra- 
11 

balhadorcs,atroveS dos 

grupos do base, reunioes, etc. 

PEDRO; A-ti aqul eu no vi nodo. 

P DS 

7JiIU 11WI &'ii. 

S 

Companhe I ros e Companhe I ras do 

campo, amigos leitores do DISPARA-

DA, trazemos hoje para vocs os ul 

timos acontecimentos da 	liistrio 

dos posseiros do Pau Brosi I,no mu-

nicipio de Sco Jose de Mipibi-RN. 

Historia some Ihante a de mi hares 

de trabaihadores de nosso pois. 0 

DISPARADA n9 publicou unia iiaterio 

sobre essa comunidade VOIBOS rover 

urn pouco sua historia o ver os ul-

timos acontecimentos? 

Tang idos dos terras onde plan-

tovum, expulsos polo boi e pela ca 

no, ml Ihares de faml I las foram re-

duzidas a ossalariadas da cana. A 

condicao de assalariadas egrava a 

sobrevivncia dos farnIias. 	Isto 

obriga os traba.Ihadores a buscarem 

outros weios que possani acrescen - 

tar o po em sua mesa. E nesta bus 

ca , nado ma i s leg t 1 mo do que a ter 

, seu me i u natura I do onde scm - 

pre t i raroni o scu sustonto c 	do 

SUOS IdiflI I lOS. 
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Foi assni que 53 famil lias 	do 

Agr i cut tores de Pau Sras I ocupo - 

ram uma terra devoluta  e oc i bsa 

e.istente a 100 metros de suas ca-

sas. Desbravar'am a mata, destoca - 

ram e p antaram. Hoje exi stem plan 

taçes do mand i oca , Ajao,.milho, 

germum, )atata, coquoiros,rnanque j 

ras,goi abei ras e tantos outrs fru 

teiras. E bonito ver a transorma-

çao daquela mata pela mao ni layro-

sa dos Agricultores. 

Esta trarisFormaço ehamou a 

tenco de dais fazendeiros da re-

q i ao. Depressa so apre.sentaram Co-

ma "donos" , querendo q i I or a ter-

ra. Csposserost:eroin nca pe;  

enrentararn Os qr i 1 ci ras , a pal Ic i a 

a dust i ça Procuroram seu S ndi - 

cato e a Federaco, que os apo a - 

ram e or i entarani, Buscaram tambem 

apoio do tgrejay otrayes do SAR 

e da Pastora I de Juvent.ude da re-

9iaO do fieio Popular (interior)oue 

as vm ecompanhando e apo i ando nes 

sa tuta 49itRna, firme e pocient.o. 

Aadncias Foram marcadaseadia 

das 	Odirei to a terra estava cla- 

ra pro I ado dos Traba thadores F i nal 

ene chcqou a dia da audncia,13 

do JuI10 (nis do Traba Ihador Rural) 

do I i) 	. Nesso di a, todos compare- 

carom: a Ju i z, as Advogados das duas 
parte: • as. do i s pronto nsos pro 

wietanius e os posseiros. Compare 

carom tambem varios Traba thadores 

A comunidade, homens, mulheres e 

crtanças, coma apoo a seus compa-

nheiros. A vitoria dos posseirosna 

JuS€ca era certa 

CONCHAVO CM A PREFEITURA 

Cs qr 1 a i 'os corn seu advogado 

proc. i sat-cm rabricor uma formula p 

ra imPediP a vitorja dos trabaiha-

dares, Para i sto entrou em cena a 

prei\t-L'ra. Assim a audjncia nao 

fOi adi ado, mas tarnhm nao se rca- 

dorue 

as tontewunhas nao foram ou' 

as 	0 1 h coros nuc puder'om 

no b0lo da eudincja, 

per: mcsmo a pea:. dar te cs Si n  

dicato dos Trabalhadores Ru-

rais participou da conversai  

0 iuiz negou a Advoqada dos 

traba lha ores pedi dos para un 

nova audi eric I a 

D 
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dia convcrsa ante 	.iu I 

as 	dJgoaL- s , 	('I e-' iiI lii t}1'- 

	

ndO 	IC 0 mOnte) do qua 

pro Ic ituro Cai pr'oro o bia I fl 

r I as Ca terra lcs 	r I a I ros 	1: 

quo a preI'ei tura I i 	Iatuor LIW,i 

porta do t(.rroI'. 	or 	.iistr'u oo 

(0 00505 C fl LLIIrO p'ta,m:rbtor 

um'. Ia[r 1 co. [ste p Ian oatror 

cm viyor apo 	i. Cia; Ca dot0 a 

at 	c nc I a 	L  

a ftuiis quest ion ic too: 

CCC Uffi terc(' I ro C: 	10 111110 tOt' 

ro quo asta 1)0 	:t:.-t I 0 ('0111 

niarcado poro 	u Iiic'to 

2 	C.orno 	pro Ia I ttira p. Ce o.auproi' co 

doS 	F'i 	'I  P 	,' 

a as Iraiii I a I tas pa as posse i - 

r as? 

3. Di ante do a oes cain: esto , 

acredi tar no just; - 	C. 	1 

Us 	LfldL).  

ts a 	.1 utar at 	0 	h 	11 sd No 

agora e 	corn a 	p I - c, 	I 'c i I i'a  

iCali .-. 	t.  lid 	I Pr 	n• 

(isSerdnl OS troL'a Ii; 	• Cfl-.0 

tes do (UC 	500 raa 	InCH 	a c; I 	- 

was dai's 	aa si,i'a 	p 	......... 

.lpdi1IiC I 0.:-. 	 iiodarcs,orni - 

]tIi. aaonpanhatii ia sa Ir I mento C' OS 

TI'aElII11. 	itaste pals, 

st a a tuna Cane no ama otro Ua i nus 

Cal IN.rdL(1, parnitiao C prati- 

ç.Ja coin 	 u ds .ernontes,des 

	

p 0Ot' 	JO S 111111 IC 	as, ate 	a 

a;' Ia Jo Reptib I IcO . L a quo a 

1 I'aO am Scus dacumeatc's chania do 

I . 	I 	1: I 1-  no I a no 	I 20 0 

AIFAMAçAO CONTRA A IGREJA 

. 	no ioi' teat.enuiiiho Jestu crua I 

vor 	, 	 .. - 	t 	CC tcri'a 

ON I ste ntes do aorta o su I do ste po 

is. VekhrIIOs 0 COSO 	;:•s [u'aha Ihda  - 

aa A Ita no I ntcr i or 	(JO 

IC Craiiaa Lia 	tI ; ci c1ticSto dOS I 3 

p051 Ci t'0S a as do is p1drC1- 	['once- 

sos, prCSOS C. con.:aiiodas no Aro - 

nato do var los I I Ce 

si ad Ha is a do 	vocak)s 	(1Ue 

ic 1- ado iii a (OU so dos Traba ha dorcs 

O 	COSOU i do a di iamoaa quo estu 

.Oilo.. k ito, do iiiodo 	si stewut ico, 

Ii'ei ClUE.' SI' CC OCCELI JO 

ado cL' pobi'e , conio reou I taCo natu 

ro I Jo 	I ('nc ia do Evorie I La 	do 

Cr1 

a 

S 



Toda essa si tuaço 	[ruto de 

unia sociedade fundada na explora - 

çao de uma minoria que domina 	a 

grande maioria de nosso povo. E o 

que chamamos de sociedade capita - 

lista. Por is-to, 	da maior impor- 

tncia, que as lutas dos Trahalha-

dores por terra, trabalho,rnelhores 

condiçoes de vida, alcancem a cons 

ciencia de que devern conduzir para 

a mudança des-te tipo de sociedade' 

C urgcnte a construcao de Uma 

sociedade, fundarnentda no just iça, 

na igualdade  C na iraternidade. 

Aquc Ia que e centrada nas promessas 

do Pi quo nos disse:"No mais se 

construira casos para ouro ir mo-

rar. nao mais so pLint-ara para que 

se 	a 1 i men -to. Os € i I h o s do meu 

povo vao Juror tanto quanto as or-

\ores, e rncus preer dos vio gozar 

do trabolho de suas niaos. NAO VAO 

MAIS TRABALHAR EM VO. (Isacis,65, 
para urn outro tipo. 

0 DISPARADA nas vésperas das 

eleiçöes traz para seus leit-Lo - 

res vãrias informaçôes, tentando 

esciarecer a todos, sobre o que, 

realmente, ocorreu e ocorre na 

Politica Brasileira. 

Muitas mudancas acontocoram, 

principairnente, do 1964 ate as 

dias atuais. E hoje ate para se 

votar, è o major quebra cabeca. 

Muitos jâ sabern que ate 

existiam vários partidos, o PSD, 

UIDN, PTB e outros. Depois os ml 

litares deram o golpe. Acabaram 

corn os pax±idos e criaram dois, 

a ARENA e a MDB. Nas eleiçöes, 

foi tanto voto nuloe braneoque 

chegou a assustar o Governo. E 

aospoucos, o povo que não acei 

tava as atitudes do governo,pas 

sou a confiar no MDB, oe 	foi 

crEçend9 de eleigão para 

ção. Em 1974 'as' tt 	L) 	aces 

votaram em peso no MDB, a 	L 

fortaleceu bastante a cposicão. 

ssim o movimento pela demo 

cracia no Brasil foi crescendo 

e em 78 as crnaras municipais 

as assernblêias legislativas e a 

cãmara federal já tinham diver-

SOS parlamentares e politicos corn 

bativos e representantes 	dos 

trabaihadores. 0 Governo corn me 

do da futura derrota e do cres-

cimento de uma bancada popular 

inventou os senadores biCnicos, 

que SãO aqueles que o governo 

escolhe sern ninguêm votar.Mesmo 

assirn a oposicão cresceu. 

0 crescirnento da oposicäo e 

do movirnento popular, desesperou 

o governo. A revolta do povo con 

tra a carestia, aumentava,os tra 

ba:1hadores fizeram greves no pals 

iriteira, a. opcsicão denunciava a 

corrupcão e rnanobras do governo 

que prejudcavarn a populacão.Des 

sa farina, formararn-se dois gran-

des blocost Urn bloco dos movirnen 

tos populares, sindicalistas e a 
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oposiço defendendo e lut andr 

la democracia e incihores dLa pa 

ra a povo; E outro bioca cia go - 

verno, csbarranclo a fechanclo as 

portas para essc movimento.Bater-i 

do as portas quando prende lideres 

do povo,quando enquacira gente nas 

suas leis, quando age mal contra a 

Igreja prendendo padres, leiqos a 

freiras. 

DIVIDIU OS P)\RTIDOS 

0 Governo n5o sabendo mais o 

que fa.cr con a lut.a dL toclosau.:- 
crescia. 	pianejavac pensava sal 

das para a situaCao.Tcve uma ic16.ia, 

"dividir e ropartir 2ra tudoso 

repetir".E em 1979 fez a projoto 

cia "Reforrna Partidria". 0 	que 

isso? Desajcjt.ar  Os partidos, 

organizar de novo, reformar tudo. 

Botararn o projeto em açocorn 

objetivo major de separar aqua 

les que estavam num bloco. 	Ate 

que deu certo pro governo. Pals 

sairarri diversos grupos que corn ou 

tros grupos no MDB,atuavam iunLi; 

para derrotar a ARENA.  

corn isso verios trabaihado 

yes, operarios, camponeses, estu 

dantes e outros sairam e criaram 

O PT. Outro grupo de empreserios 

politicos fortes se separararn 

e formaram a PP. Leonel Brizola 

chogou do outro pals e criou 	0 

PTI3. C) Governo ficou corn as seus 

e ate ganhou pessoas do 	odros 

part idos. 

Em 1980, a Governo flea deixa 

povo votar, prorrogou a manda-

to dos prefeitos e vereadores e a-

diou as eleicöes. "Dividimos a opO 

sicCo, agora vamos lutar para quo 

cia fi.quc dividida". Para roantoros 

particios divididos, a governo pro-

parou a pacote olcit.oral. Veja So 

0 que vu 10 no pac t 

VOTO VINCUIADO: 

0 voto vinculado quer dizer 

seguinte: Que o eleitor tern de 

votar do "Cabo a rabo" em urn par 

tido. Tern do votar no vereador 

deputado estadual e federal, se-

nador e governador so nurn parti- 

do. Se rnisturar urn partido 	corn 

outro: fica nub. Como exitern 5 

portidos, os votos yea se divi - 

dir par quatro, o que pode aju - 

ciar aa PD- - partido do governo. 

P4ATIOU DI3 	ItTDe 1 LpJ1;JL 
( 
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COLIGAcAO DOS PARTIDOS 

Cougar quer dizei j.ntar oa 

unir. Esse projeto 	proibe 

unio dos partidos de oposico;e 

urn candidato apotir outro do par 

tido diferente. 

CANDIDATO PRA TUDO 

Alérn disso,obriva a todos as 

partidos lançar candidai:os do \.•Q 

reador a governa.dor. Se no fi-

zer dessa maneira nao concorreis  

eleiçöes e as votos dados ao par 

tido serbo anulados. 

Esse pacote VOIC arruiac10 ia 

ra destruir as partidos de oposi 

CO. E trouxe varios problemas e 

alteracöes no quadro policiac. 2 

oposicbo começou a reunir--s 

estudar soluçôes visando cSpon-

der ao pacote do governo. Da:ii 

de muito debate e muitas.Goavei• 

sas encontrararn urna sa.ida: A ia-

corporacbo que si.qnfica a UP Y 

Os dois ma :Lores partidos J5 - p 

sicão, Pp o PMDB se i.ncorpocarn.L 

PTB, PDT e PT nba concordararn or.: 

se unir corn as outros. Corn tri)dcs 

esses acontecirnent.os o flra I I. 

cou corn 5 partidos: 

PDT-PARTIDO DEMOCRATICO TRADALUIS 

TA 

Foi criado por •Lconei Brizo--

la,depois do ter percliclo a sLqla 

do PTB para Ivete Vargas. 0 PDT 

defende urna social dernocraoia,un 

capitalismo mais hurnano. Quer a 

reforma agraria, liberdade sindi 

cal e direito para as trabalhcdo 

res fazerem greve. Aqui no RN, a 

PDT nbo lancou candidatos cur ti - 

se tambérn ao PMDB. Para as rniii-

tantes do PDT aqui do Estado, a 

hora d do se unir c nba do 

vidir.  

PMDB-PARTID0 DO MOVIMENTO DEMO - 

CRATICO I3RASILEIRO 

Esso partido nba 	concordou 

corn a divisbo da oposicbo e de - 

fenc].e a unibo de todos as parti-

dos em'uin A. Acha que o momento 

e do juntar todos que sbo contra 

governo para terminar corn 	a 

opressbo e a ditadura que massa-

cra as t- rabalhadoros do carupo e 

da cidade. Luta par uma dernocra-

cia corn o povo participando das 

deci.soes. Defentle urna 	reforma 

agrdria e livre orqanizacbo dos 

siadicatos. f pel.a protecbo dos 

pequenos o rnddios proprietbrios. 

£ composto par politicos descon- 

tontes corn o governo, 	ernaresa- 

rios, Kd•rpn sindicais, urbanos 

c rurais, cukto t arn bdrn C St udant as 

I 	iit Ma a 

PTB-PATi DO 'iRA}3AIaHI STA BRASILEI 

RD 

Esse partido nasceu corn urna 

briga entre Leone]. Brizola e lye 

to Vargas, parente de Getblio Var 

gas. 0 governo deu a sigla para 

vete. 0 PTB apoia a capitalisino 

tenta relembrar as tempos 	de 

Ge.tdlio. Defendc urna reforma na 

educaçbo, liberdade de imprensa. 

Aqui no Rio Grande do Norte di-

versas pessoas desse partido de-

Uendern a apoiarn o partido do go-

verno. 
DISPARADA 10 
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PT PARTIDO DOS TRABALUADORES 

Surgiu de vãrios lideres sin 

dicais, depois das greves dos me 

talürgicos de Säo Paulo e de ou-

tras categorias. Acha que Os tra 

baihadores devem ter urn partido 

para defender seus intere:ses.De 

fende a reforma agrária, o direl 

to da iivre organização dos tra-

balhadcres, o direito de greve e 

não aceita paträo. E forinado por 

lideres sindicais, trabaihadores 

do campo e da cidade, setores da 

media burguesia e estudantes, 0 

PT não aceitou se unir corn o PMDB 

pals acha que Os trabaihadoresde 

vern seguir o seu caminho. 

PDS-PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL 

a partido do governo. Ace-

bou corn a ARENA e NDB o preparoii 

Os pacotes eleltorais.Defende a 

sistema capitalista e é formado 

por politicos da antiga ARENA. i 

O partido que hojeoverna o Bra 

sil. Que planeja a salãrio 	dos 

trabaihadores; a aurnento des mer 

cadorias; que adrnin.istra,o dirihei 

ro da ernergéncia, que fez a paco 

te da irevidência,descontando di 

nheiro dos aposentados, 	cornpos 

to por militares, presidente,gran 

des empresárjos, latifundjãrjos e 

Os minjstros. 

ELEIES 

Todos esses partidosestãose 

preparando para as elei(;6e6 de no 

vembro. E cabe a cada urn de n5s 

analizã-los e ver qual a meihor 

opcäo para o rnomento. 

As eleicöes de 82 tCm 	urna 

grande importãncia para todo po-

vo. Ha quase 20 anos que o gayer 

no tirou o direito do povo eso-

iher os candidatos a governado 
DISPARADA 11 

res. E as eleigôes são urna opor-

tunidade para falar, participar 

e lutar por urna democracia e es-

coiher cam liberdade seus repre-

sentantes. 

A época eleitoral é 0 momen-

to de vocé comparar as propostas 

dos candidatos e näo deixar - se 

enganar pelas mentiras e demago 

gias ditas por eles. r 	preciso 

ver de que lado estão as candida 

tos, a que representa a seu par-

tido. 

E Ll FOR (I (ITO. vocic IERAO 
.i(JA, LOZ, PREIJ105 ESCOLARES EQU1-
PADOS, ATENDIMENTO /4IDICO, ROAS 
ESTRA)A.~ NAO RAVERA ORILAOEM 

DE TERRAS. 

rESrAS PROM'ESSAS VOCE 
,/.4 FEZ I/AS EL iiçäts 
PASS'.4DAS... JA- CHEOA j 
TANrAS PROMESSAS... 

SO F/?LT,4 FA- 

Nas eleiçôes, muitos apare - 

cern bonzjnhos. Corn a cara de san 

to, rnas por dentro são podres 
peversog e chejos de maldades.Es 

sa eleição val ser muito impor - 

tante para a povo, porque depois 

dela a situação pode piorar 	ou 
meihorar urn pouco. 

E preciso analisar e julgar 

pessoas que hoje estâo no poder, 

govornando •o pals e como gayer - 

narn. Analisar a politica sala - 

rial, a inflacão, o dinheiro que 

a pals deve ao estrangeiro,a pre 

vidncia social, a ernergéncia, a 

educação, a saüde. 0 que a gover 

no estâ 	zendo ou fez; 	ajudou 

ou piorou a situação dos estudan 

tes; dos aposentados, dos agri - 
cuitcres? 



Está chegarido novembro, tra-

zendo para todos as eleiçôes. E 

cada cristão tern urn cornprornissoe 

responsabilidade de ajudar aos seus 

irrnãos abrir os olhos diante da 

realidade politica. 0 Cristão de 

ye estar atento e previnir-sedas 

pressôes, difarnacôes, cornpra de 

votos, doaco de presentinhos pa 

ra garihar votos. 

Os partidos estão nas ruas, 

fazendo suas campanhas. Novembro 

ê a grande data. 0 povo corneca a 

tomar decisão, rnas a vitôria ou  

a derrota dopovo so sabe depois 

do dia 15. Mas antes, veja qual 

dos partidos representarâ as an- 

seios do povo. Qual deles 	está 

dando respostas aos problernasque 

enfrentarnos hoje? Qual o que Ca-

minha corn o povo? Qual a que po-

de garantir a dernocracia e meiho 

rias para o povo? Esta escoiha 

sua, 0 de cada urn pessoalmente. 

Não 0 da Igreja porque a Igreja 

no tern partidos. 0 que cia quer, 

0 urn povo conscieritizado e orga-

nizado para poder fazer a sua es 

coiha. 

e 

liii E*Y.ti :7fI ie1i I 

Aproxirnarn-se as eleiçoes.15 do 

novembro esta bern perto. 0 boletim 

D I SPARADA quer contr I bu I do Forma 

concreta, neste nomento ;iiiportante 

da vida do pais. Exatarnente IF arios 

que nos brasi leiros desejarnos esco 

thor atraves do voto 1 ivre e dire-

to, nossos representantes. 

A Igreja do Bras i I vern desen - 

volvendo urn trabaiho de conscieni 

zaao poltica nas cornunidades ecle 

sials .de Base. Por causa deste tro 

baiho, a Igreja vern seido bastante 

criticada atravs dos nieios de co- 

municaqao social, 	principatinente 

aqucles ligados diretarnerite dO 90-

verno. Dizern estes nielos de cornuni 

cacao que a Igreja esta &endo in-

fiel aos princpios de evangeliza-

ç a o. 

[ por estes u 0u0os not vos, 

qu& DISPARA quer' rieste nurnero, 

contribuir, jjma voz mais, para o 

rnehor entendi mento dd mi ssao evan 

gelizudora da lgr'eja, 	dentro de 

uria v i so I hertadora 

EVANGEL 0 E V IDA. Esto e a cir-

lid t i Va ma is cc ticrcta que 1: e no s do 

Evanyc Iho. Send o Evangetho vida, 

qua I a rea I I dade do povo bras i I e i - 

ru, em parLcular dos carnponeses ? 

coma em todos Os tempos, Os 

trabaIhdores rurdis vven1 em SI - 

tuaçao de m I sr I a e abandono, fru-

to de estruturcis que escravizam C 

horneni, [azendo corn quo etc 	sirva 

apenas de objeto do produ .d°. 

E dentro desta vsao que 	a 

Igreja faz o traha Iic '.o Evangel I - 

zaça, visaQdo o hoiern todo e nao 

sornente procurando savor ua alma. 
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A lgrea nac Favorece a 	nenhurn 

pori:ido em especial. [Ia 	est 

pro I undoniente cc'rnprornet ida corn a 

i nstaura coo e conso I i daoao da de 

111crac Ia e corno t0 I denunc ara 

4 
-loje, uma pergunta quo se ouve 

constanternente; 'O quc a lgrjater 

a ver corn a poltc0? 

Para responder a esta perunta 

e dar esclarccimentos mais objet-

vos aos leitores do Dispdrada, ci-

tarnos a Iguns textos dc 	ocumontos 

do Igre,ja 

I No atua I momento, a s.oçjuckide bra 

Si le ira em transformoc-ao arecn 

to desafios prprios no ordern po 

I Itica, bern como no rea econ11i 

ca e no area social. As desiguoi 

dades sociais e rcgionais cons±.i 

tuemurna realidode particularmcn 

t triste, em urna nacao corn aspi 

raoes e recursos quo 	poder i am 

permitir urna sociedade mais 	- 

2.A missao d,  1 Igreja e 	n cvaqcli:a-

dora e de natureza postoro . Ta 

missao, entretnto, do nenhum me 

do, a coriduz a se ornitir a rcs - 

peito de problemas scio-poIiti-

cos do pais. (2) 

DISPARADA 13 

as forinas do reju larnenta 

e let tora I quo di storçarn a au 

tenticidade do representaço po- 

pular,sejani quais fororn seus be 
nericiorios.( I) 

.Nenhurna reforma locrara conso I - 

dar reforrnas es€a\'eis de dernocra 

cia, se rio tomar em considera-

coo a necessidade de obrir espa-

cos para quo Cs Trobalhadores e 

os sern terra, Os posseiros expul 

sos do terra e acusades de sub - 

versao, as indies, cheguem 	por 

i n ser&in reconhec i dos coma ci da 

corn p1cnos direitos.(2) 

Lsta .:taoes, fcraiii tirados 
oo Docurnento do Conferencia Naclo- 

nol dos Dispes do Drusi l-CNBfl (re-. 

Mexao crtsLo sabre a conjunturapo 

Ca - 
Corn ustes uomplos, Jo se 	ye 

raranentc que a comprometimentoda 

lgrejo e urn comprometimento polti 

cc, nias, io partidorio, e sirn so-

cial, no sentido do iucr corn quo 

o homern veja mois cloromente a sua 

irnportncia no vido poLtica do na 

a - 



0 documento vai mois adiantc 

quando (hz: 'Pora a instouraçao e 

manutençoo do democrac i a, nac bos-

torn eleiçoes livrcs. Eprecisc 

cr or condicovs para que o pc'\•u SC 

No Arqu di cose do MAW S r 

vice do Ass steno i a Rura I -SAI , que 

hi de: ones c'xccuta c' Prororna do 

Educocac' Pc I it 	, cISS till JO; IC' 

scu objetivc. "Ccntrihuir 	 : nj 

rnacao or iti co do Trabo bader Rara I, 

o i ncenti var tmhcm cpoes po ii: 

cc-. art i Jar i as cofl<:retdS ,tendt> orn 

vi sta a trans ormaçao do Soc 

Possibi iitr a uniao e oranizacc. 

As Trokoihodorcs Rura is porl suo 

I ihertaca 	itravos Jo p•.'c•' 

i ent :d aC 

OOi1 So  

te dos injusticas d 	soc eciode 

quer contr bu r concretamentc poro 

quo Qomem  busque atraves do ora 

ruzaçao e uniao os verdadeiros ca-

minhos de libertagao Aqui cia en-

tende tarnbrn que para conseguir q, 

so tern que ser atraves do suas en- 

t i Jades do c osse , mas scm i i 	- 

soes e scm qrupos di st i ntos, 	corn 

ideologias dierentes, sern que es- 

tes grupos e ideologias fificultem 

urn trabalho conjunto 

Em nevembro proNimo, a Bras 

dora urn posse i mportuntc em busca 

cia too espera da Jemoc rac I a Atrove s 

do vote • a pOVO podera 	expressar 

t do a suo \c'Iltadc' Jo poder esco - 

Mer lK i-rownfu c d coCamente 	Os 

hsu a fl I VC' I C sto - 

(luol, pa A - AN01 nac 	nwl 	a i IldO 

now sero Jesta \ e:-. 

ki nof montw, C inv jup" 1 I q 1' 0 - 

A 	1 ei'e 0 qIWP Uflid po I t I ca • US 

to, qUc 	dVO't''1 0 ben C OMUM, 	C 

per i ssoincentiva a esco Her oque 

I c part Jo qwo te nba prpc sto s con 

crotos C rcspondom os fl000SS ida- 

'('a I 	' 1) 

flora tijOt) isto,': comi Hho o For 

talecor as classes popuIareS,iflCe.  

ti vando e cpoiande suas ent I dades, 

born corno a or I auao de 	mcvi mentos 

que nascom do povo e se engajem em 

particles politicos, que sejam capa 

zes do prarnover a transformocao de 

estruturas do sociedode poIitica 
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C) casc do Riu Li Pr ot u no iu - 
0 I C i p I 0 02 So Guncolo dO AU1OrL'lfltC 

e rnciis urn caso de desrespcito 
acjrcssao oes posseiros no meic ru-
rul. Dessu vcz soo lC)4 ralillios d 
posse i ros umeaçaclas de perderern urnu 
grande porte de suas terros 	onde 
pianter as suas rocas. Scc)unde o 
Presidentc do Sindicoto dos Trobo-
ihodores Rurois do Soc 000çu!o do 
Aniarante-Rn e os Trabalhadores, OS 

que moram menos tempo no terra • a 
tern mais de 5 ones e os mais anti- 
gos 	la moram ha ma is de SC alios .05 
qu moram Ila 5 anos, Jo possuern 
direito sobro a tcrrd, otroves Co 
flOVO I e i 	do LI CUC0 

11 

Sequ ode o depo i mont do var i - 
os posseiros, Neusu Mesquito, 
I ho de N i cii a Mesqu I to, dona do 	a 
zenda Arcoverde-SA, rcse I you ocr- 
car as terros quo esto no 	route 
do Fozetida di zendo-se horde ira Ic-
gitima dos te.rrus. Lstos tcrrosdcs 
de quo es posse iros mui S unt igos co 
rneqarani u trabo Ihur , eruril dcvoiu - 
tas. 

Os posseiros sc rcuniruu vu-
rias vezes corn a Delcc)ucici Sincd - 
cal do Cornunidode c corn o Sindica 
to e res ii \'urarii derruhur os I . 
metros ce cercas CO l000ciOS sobre 
suas pluntaocs.  

"Derr LIhenn 	SQ111 quobrir urna s 
to co e scm cor t or urn or ci me 	or 

sSC urn des posseiros numo reu11i- 
0C COfll 0 Si tidi COt() e o MEF 	" 
querenlos COOl USOO Agorci nossu tcr 

IiUe0 \0 i tenor", comp ietou 

LUTAR, DECISO DA COMUNIDADE 

Es to 	me s lilt-is cc rc us 	':r 011 	U - 

v_i)rcus duos Vezes pe los ernpreqo-
dos do iuendo orcoverde c duos Vu 

:os Forum dcrrubadas pe los posse I - 
ros quo estac lutando pci us tcrrus 
troba kudos Corn mu I to socr I H ci, 

"Noo dcrrubarno s os cc rca s a lid ndo 
do ningurn, como dizem por o, 	c) 

quo [izemos foi cumprir urna dcci - 
soo do comuti I dude do I utor pe lo que 
e nosso", diz urn dos posseiros. 

Nesse luta polo terraL  as mu 
iheres d. Rio da Proto estao tendo 
urn pope1 muito importailte, e o quo 
di zern os traba I hudores: "E las tern 
mais corageni do que muitos homens 
por a I ". As mu I heres cstuo dando to 
do apoio is decisoes que Fororn to-
madas no sindicato. 

MAIS UMA VEZ A POLICIA 

Na Ciltima vez quo os possc i ros 
derruhurarn as cercos, Neusa Mesqui 
ta rnandou a policia ao local 	pui'a 

prendcr os posseiros e foi o quo Q 

conteccu corn 21 desses Traba Iliaclo-
res, queforam presos no delegacia 
do Municipio de Maca!ba. Segundo a 
senhora Neusa, por nao hover condi 

OCS no delegacia de Sao GonoIodo 

Amoraite 

MULHERES E CRIANAS ESPANCADAS 

En protcsto, [anti I I arCS c Corn 
ponlic I ros dos Trabci I hadores preso 
lorurn ate Macaiba exigir a I iberta 
coo dos posse Iros, quanclo forum Cs 

poncados pela policia e algunius en 
oncas 1' I caruni icr i das no porto do 
de I cg' i a. 

DISPARADA 15 



As violencias nao p nonam a 

Ao rec. tar do invasao, maci 	Oo- 

mes Pontes, f Iha oc uni dos Traba- 

Ihadores pres.os fol a edida a 

adas pelo vigia do Faonda do pro 

priedade da senhora Mesquita 

PASSEATA DE PROTESTO 

'Se nao fosse a josistenciado 

nos5QS Compnhe I ros no frente do J 

Ie900la, talves a çje.nte paSSaSS 

maiS tempo pre-so", disserarn os p05 

seir0S Quando os posseiros forom 

soItos1  sairam em passet do prc 

test-o no cntro do cIdde do Kauai 
bo, gr itondo: "Trba hodor ur.i do 
jamais sera vercidC>' e foram apa 
d dos pe a popu tac.oc' ,.JL Laca I ho 

DOCUMENTO ILEGAL 

Nao conseguindo intirnidar 	os 

posseiroS, Neusa Mesquita partlu pa 

ra reso lver o proh 0mb por outra 

via: atraves do justia Urna prova 
disso j que a Ju(za Maria Zer.eideI3 
zerra, concedeu I I ni nor dando a açoo 

de I ntegraao do posse 1  Neusa Mes-

qU I ta. Os Traha I hadores d I sseram o 

seguifl±€ "Esse docuiento nao 	diz 

a verdade sabre as terras, tern urna 
pet'te no documento quo diz que nLS 

sos terras nao tern benfe I tori as e, 

VOCOS do MEO quo andurem pe I a terra 

v i ram que iSSO nao e \.rc 0CC, Mc• - 

sos terras tern mu1 tas benfe itor i 
Diante dessa nova situa-ac, a 

[ederacoo dos Troba hadores no Aqri 
cu I turo do Rio Gronde do Porte I rn-

pe±rou no Tn i buno I do Just i ca niancP 

do de sequrano visondo anular a Ii 

minor do Ju iza 

Pas, a130s0r do tods essOS mono 

bras, os posse I ros est.aO dcci di dos a 

F I car em suo s terras a. prova I sso nu 

ma noun on no casa do Uflh 0r.0onhe I 

ro c-i Rio do Prata, code ma is de 90 

nor CCfl 0 aS p0550 IOS estavm pre 

s poro nra F r110 a posiQ do 

a 

ESC.R FUR 	EX15TE 

N'ote reunic', urn dos possCi 

tLr0.. que er;sa5 terras ant iga 

mento 	an so tos C usdas comO unia 

''ie dc-  c-uraI eIeitaraI palo an 

I etor i do lazendo once - 

rdc ,Sr, Mesqu Ito :  Mos as 

terras raanca Forom de e Ri as Tra-

'cc Ihadores Forarn so I nsta I ondo e- es 

au ate hoje. "Urno provo di sso ( qua 

a qente eigiu urna escritura do te 

no a (1000 Neusa 0squita e ela nao 

tern essa oscriturb"' 

DEIJS ESTA COM 0 POVO 

A luta continua em Rio da Rr 
to. Os posse ros estao di spotos a 

lutarerri contra as 	nustlhS dos 

grandes Os troha haciores nalsem que 
tudo que esta ocontecendo corn e los 
anonteco con ml I hares do posse- I ros 

polo Bras I I Of ora $o componhe I ros 

que son e,'p I erodes do n'.ccsmo 	je to 

pmja qanonc a cos i' coo propr ietari 
ucos dos terras. On Deus esti corn 

a 	Dcua ciuer  o que 0 povo quer. 

[c-us nUcr que  tones on ogr i cu I-tones 
ham terre . Pcr I sso , Deus or ccu 

Noncom e a ciu Iher , entreqon a ter-

ra a  c Icc e c;eu a crdor: "OIESçAM 
MULTUF IQJL.-SE E. D0H NEM A TLRRA" 

(Onesi 	fl) 
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Ili 	iLt1i1 'Li Ti P! 
ENCONTRO DE NOVAS 

LI DERANAS 

SAR reaIizari urn en-
contro corn as novas H 
derunas da sua aredde 
atuaçao Sera no Con-
tro de Treinarnento de 
Ponta Negra, nos dios 
7, ? e 9 de outubro, 

ACR - NACIONAL 

.A ACR promoveri seuen 
contro estadua I, ro Cen 
tro de treinamento de 
Ponta Negre, de 2700 
de setembro, onde Fa-
ra umo ova iacoo dos 
atividades desenvolvi 
dos no suo rea de a-
tuoço. A!ni dos Tra-
balhadore.s que acompa 
nham a ACR, participa 
ram mernbros dos Equi-
pes do SAR e do 1'Et3. 

Roimundo Franca, do E-
qu i PC do SAR c ma i s do 
is Trabolhadores da Co 
nun dade do Doixa 	da 
Preguiça, municlpiode 
Touros, Jose Nercutano 

Joan Batsta, esti ye 
rain oarticipando do En 
tro iegional do Posto- 

I Rura I, em 01 i ndo 
de 6 a 8 de agosto. 0 
Encontro e promovidoto  
dos os anos pelo Reglo 
no I Nordeste 11.  

NCONTRO DOS 
SEM TERRA 

Dc 23 a 2j de setembro  
nacidadecje Goiunja, 
sera rea I i zado o Encon 
tro Nacional dos 	SEM 
TERRA, prornoyj (, 
CPT. Do diocesed' Ka  
tal, participarco Rul-
mundo Franca, do equ i-
pe do SAR, Jose Hercu-
lono c Pedro Felicianc 
trabaihadores rriis. 

De 19 a 22 de agosto, 
realjzou-se em Sao £a 
teus, no Estado de Sao 
Paulo, o Encontro Na-
cionaldo f-ovirnentode 
Animaçoo dos Critaos 
no Wio Rural-ACR. Es 
te encontro contou corn 
a presenco de Si lvana 
Garcia, do equipe do 
SAR, Raimundo Bento e 
Jose dos Santos-ACR. 

.Realizou-se tambern a-
qui em Natal, de 3a 5 
de setembro, n Cen—
tro de Treinamento de 
Ponta Negra, om encon 
tro promovido pelo o 
virnento de Educaçaode 
Base, dos Departamen-
tos de Natal, kossoO 
e Caico. [ste encon—
tro reuniu Trabalhado 
res Rurais dos Dioce-
ses. Participu tarn—
bern Si lvana Garcia do 
equipe do SAR,Fazen-
do umaexposiçao dos 
objet i vos do Programa 
de Educaçao Politico. 

MISSA DO AGRICULTOR. 

No dia 20 do ogosto, realizou-se no Paroquia de Sao Paulo do Potengi, a 
n-iissa do Agricultor. Dorn Luiz Fernandes, Bispo do Diocese de Campno 
Grande-PB foi o expositor. Participararn deste ato, dirigentes, sindicai 
autoridades cclesiais e politicos. 0 cncontro teve uma participaçao de 
urn prande numero do pesoas dos divcrsas comunidades de Sao Paulo do Po 
tengi e do outros municipios vizinhos. 0 celebrante foi Bispo Auxi liar' 
de Natal e Presidente do SAR, Dorn Antonio Soares Costa. 0 Vigrio do Pc 
roqu i a e o Monsenl;or E'pedi to Sobra I de Macedo. 

OS BISPOS DO RIO GRANDE DO NORTE ACABAM DE PUBLICAR A SUA 

VI CIRCULAR SOBRE AS ELEIçEs. t A PALAVRA DE ORIENTAO DA IGR 

JA DO RIO GRANDE DO NORTE AO POVO NESTE TEMPO DE POLITICA. 0 DQ 

CUMENTO DOS NOSSOS BISPOS DEVE SER CONHECIDO POR TODOS NOW. 	E 

MAtS UM INSTRUMENTO DE CONSCIENTIZAO DO HOMEM DO CAMPO. POR 

ISSO, DISPARADA RECOMENDA A SUA LEITURA PELOS GRUPOS DE BASE. 
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E PRECISO LUTAR PARA MUDAR. A srruAçAo DE VIDA DO POVO PR 
CISA MUDAR. A FOME, A FALTA DE TERRA, 0 DESAMPARO , 0 DE-
SEMPREGO, A HUMILHAç0I A MANEIRA DE GOVERNAR. 0 POVO LUTA 
E PARTICIPARA AT! VAMENTE DAS ELE!cöES, MOMENTO DE AJUDAR A 
A CAMINHADA DA LI8ERTAç0. E PRECISO LUTAR. E 0 POVO CONS-
CIENTE FAZ PARTE DA LUTA. 

BOLETIM OFICIAL DO PROGRAMA DE EDUCAO POLITICA 

SERV1O DE ASSISTNCIA RURAL — SAR 

praçe pLo x 335 — cp 227 

rateI — rr 

MOVIMENTO DE EDUCAcAO DE BASE - MEB 


