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'. "' .... o. Programação do Encontro. 

Est~ Centro recebeu e difunde o seguinte Infe. datldo' nl ori
gem em 19 Mar 85: 

"RealizGu-se ea 17 Mar 85, ãs 13.00 horas. no Pavilhão da Igre
ja Matriz de SANTA TEREllNHA 00 ITAIPU/PP, o I .Encontr~ d9S Trabalh! 
dores._R_u_~a.i~ .. ~~.-Terra d~ssa ('idade. 

O evento foi organizado relo Movimento dos Agricultores Sem
-Terra no Oeste do Parani (MASTRO) e Prefeitura Municipal. Recebeu o 
apoio dos .Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de SAO MIGUEL 00 IGUA
ÇU e MEDIANE~R~,. PDT de FOl DO IGUAÇI!, Secretaria de Agdcultura do 
Estado, Igreja Matriz de SANTA TEREZINHA DO ITAIPU e do Instituto de 
Terras e Cartografi~ (ITC). 

A finalidade anunciad& foi debatar a atual situação do Trabd
lhador Sem-Terra e a Reforma Agriria. 

Co~puseram a mesa, cerca de 12 pessoas. entre as quais identi
ficamos: 

- LEN1R TEREZINHA DOS REIS SP~D~ - Prefeita de SANTA TEREZINHA 
00 ITAIPU/PR. 

- SERGIO SPAD.A. - Deputatto Estadual pelo PMDB. 
- ALUIZIO fERREIRA PALMAR - Proprietirio do ~ornal -NOSSO TEM-

.PO~ e militante do MR-8~ 
- JUVENCIO MAZZAROlO - Redator e repÕrter do Jornal -NOSSO Tl~ 

- MARIO LUIZ MllANI - Da Secretaria de Agricultura da Prefeit~ 
ra de CASCAVEL/PR e militante do PC do B. 

-. DARC.I. ~I!JJl - Pres 1 dente do ~1.!'.~i c~!.~. __ dos Tr.~ba.l~.c!~r.,s_ ~ura1$ 

!!-~EDIA~~~~A/PRt DelegadO Regional da CUT e ~embro ·do MA~TRO. 
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- IVO HANAUER - Foi llder dos agricultores se.-terra que i~va- ~ 
diria ir.as do Municfpio de SAO MIGU:l DO IGUAÇU, no di. 31 Mai 84. 

- JOSr ADALBER1~ MASCHIO - Dó Se~retar1a ~e Agrlcult~ra d. Pr! 
feitura de CASCAVEL/PR e ex-repórter da TV CULTURA. 

- ARNALDO CAHARGO DE FREITAS - Vereador do PMD8 de SANTA TERE
ZINHA DO ITAIPU e u_ dos conrdenadores do Encontro. 

- Padre M~RIO ••.•.. - Vigírio da Paróquia de SANTA TERE!INHA DO 
ITAI PU/PR. 

- Eng M~RIO CESAR PEREIRA - Representante do ITC. 

No plenirio, foi notada a presença de GERALDO MARGflA E SILV~ _ 
Presidente da DCE/FECIVEL, EUGtNIO DANSKI e SEBASTIAO DIVINO HAISS _ 
lereadores do PMD8 de SANTA TEREZINHA 00 IT~IPU/PR, Alunos do Setor 
de Engenharia Agrlcola da FECIVEL, Represent~ções dos Sem-Terra de 
PORTO MEIRA, PORTO 8~LO, TR[S LAGOAS, RINCAO S~O FRANCISCO, Comuni
dades Urbanas de FOZ DO IGUAÇU e do PARAGUAI, totalizando aproximad! 
mente SOO pessoas. 

Pronunciamentos mais importantes: 
- LENIR TEREZINHA DOS REIS SPADA - Solidarizou-se com o movi

mento, tendo em vista o grande número de tratalhadores sem-terra re
sidentes na irea de sua cidade. Disse ~ue SANTA TEREZINHA i um muni
clpio nove e nio tem indústria para absorver a m~o-de-obra. Como ma! 
datiria do município iria se .'forçar junto ao Governo Estadual e Fe 
deral em favor do movimento dos s~m-terra. 

- Padre MARIO •..••• - Di sse que a 1 uta dos sem-terra vem de.mul. 
tos anos. HOje, com a existência de grandes latifúndios, o prOblema 
esti bem pior. A terra nos foi dada por Deus para que todos tra~alha! 
sem nela e não alguns·privilegiados. A solução para este problema s~ 
cial esti na Reforma Agrãria. Disse que não i só com fi e oração que 
se consegue a terra e sim com lutas e muito suor. 

- DARCI APIO - Disse que para acabar com a fome e o desemprego 
neste País i necessãrio que haja uma Reforma Agriria. para que todos 
os trabalhadores possam produzir alimentos para os. brasileiros. Os 
Movimentos dos Trabalhadores Sem-Terra e os Sindicatos devem se unir 
para 'i'~rem mais fortes para a nossa luta. 

'VENCIO MAZZAROLO - Disse que o homem para viver neces~ita 
do ar. _ igua e da tE:rra, sendo que da última ele tira seu sustento 
pari sua subsistincia, e por isso não lhe pode ser negada. A Refo 
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Agrária deve ser pro~osta e dfscutidl nas Asse~blé1as e nos Orgios de 
Governo. Depois de esgotados esses recursos e nada conseg~tr. ~ntio 

s1~ os trabalhadores deverio conquistar pela pressão e pela força 
seus direitos. Cabe ao Governo a respoI,sabl1fdade de IJ'U solução tna 
diivel. 

- IVO HANAUER - Eu já passei nfcessidade$ que voces estio pas
sando neste momento, pois fui desapropriado duas veze\ por 11AIPU.H! 
nhn famf11a passou fome e comemos o pio que o di abo amassou. Graças a 
Deus, o Movimanto dos sem-terra do oeste estã crescendo, e ficando fo! 
te para as nossas lutas e reivindicações. O MAST~O tem por função O! 
ganizar todos os trabalhadores rurais sem-terra. e por isso d~vemos 

'associar I ele para torná-lo forte. Se nesse novo Governo nossas ne
c~ssidades nio fOrem atendidas teremos que tomar' outros caminhos pa
ra conseguirmos aquilo que ~ueremos. 

As 15.00 horas, teve infcio os debates em grupos com disr.ussão 
dos seguintes temas: 

- S1tuaçio dos Sem-Terra; 
- Reforma Agriria; 
- Como conquista~ a terra; 
- Como organizar nossas comunida~es. 

H~RIO LUIZ MILANI, coordenou o grupo de PORTO MflRA/PR. e dis
se que a terra a gente se conquista pela força, como foi feito em o~ 
tros pafses. Essas terras devem ser retiradas parte dos latifúndios. 
multinacionais, empresas, banqueiros e distribuTdas por doações ou f! 
nanc1adas por longo prazo. 

JOSr ADALBERTO.MASCHIO, ajudou a coordenar o grupo do RINCAo 
S~O FRANCISCO e disse que agora nio existe mais ditadura .• os traba
lhadores poderão se unir para ficarem mais fortes. 

As principais propostas tiradas dos grupos ~e trabalho foram: 
- As terras deverão ser retiradas dos grandes latifundios. em-

presas multinac~na1s e terras ociosas do Governo. 
- As terras deverão ser doadas ou financiadas 
- União do! sindicatos. 
- Voto de confiançn inicial ao novo Governo na questão 

Caso ele desmereça, pressão sobre ele. 

Para finalizar o encontro, realizo~-se. às 17.30 Hs. uma 
seata pelas principais ruas da cidade, com a utilização das 
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tes faixas: 

ri. 

- Terra p.rl que- nala trabllha o futur~ do BRASIL. 
- Aos jovens dize- - Plantar e criar - onde~ se nio temos ter-

- Untd~s~ os fracos tl.bi~ 5frio fortes. 

E IS seguinte, palavras de ordem: 
Povo unido ja.ais seri vencido. 

- Povo organizado jamais seri pisado. 
- Refo,'ma Agriria. Ji. 

A PM proporcionou segurança ao '"contro. Foi nota~a a presença de 
di\drsos policiais Jo lado de f~ra do Salão Paroquial e na passeata. 

O Jornal -NOSSO TEMPO· de FOZ DO IGUAÇU/PR prc~orcionou a C~-

bertura jornalfst1ca do e~ento.-

H.:!U PESSOA 0Uf TOME co. 
N·;i:Clrl.Ct'TO oeSTE OOCUMfNlO 
fiCA RESPONSAVEL PELA MANO· 
TENClO DE .SEU SlGLO tRSAS). 
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