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0 tesoureiro da Confederação NaFT 
cional dos Trabalhadores na AgricúfX 
tura (Contag), Francisco Urbano^* 
disse anteontem qjje cerca de dois 
mil trabalhadores ^ representanter") 
de 22 federações estarão reunidos npT"! 
próximo sábado, em'Brasília, para 
definirem os principais pontos qup-
orientarão o "lobby" dos trabalhado^ 
res do setor no Congress» constituir^-:** 
te. No encontro está prevista,! £-5 
presença do presidente da Câmara, 
deputado Ulysses GuimarâeSJj 
(PMDB-SP), a quem será entregu$> 
um documento contendo as propostaf~ 
básicas aos constituintes para ; çr-
reforma agrária. '. .-^ 

O ministro da Reforma e Desen
volvimento Agrário, Dante de Olivei
ra, e o presidente do Instituto Nacio
nal de Colonização e Reforma Agrá
ria (Incra), Rubem Ilgenfritz, tam
bém devem participar da reunia*, no 
sábado à tarde. De acordo com 
Urbano, no próximo domingo, dia de 
instalação do Congresso constituinte, 
os trabalhadores realizarão uma ma
nifestação em favor da reforma 
agrária no Congresso Nacional.; Na 
segunda-feira, uma comissão se en 
contrará com o presidente 3osé 
Sarney, a quem entregará um docu
mento de avaliação da reforma 
agrária. Segundo Urbano, além do 
documento, a Contag pretende falar 
de sua insatisfação com a execução 
do programa. 

Os representantes da Contag esti
veram reunidos segunda-feira à noite 
com o ministro Dante de Oliveira. 
Segundo o tesoureiro da Contag, o 
ministro fez um apelo para que os 
trabalhadores rurais continuem pres
tando apoio ao programa de reforma 
agrária e lamentou que o movimento 
sindical tenha se afastado do mi
nistério. Dante disse anteontem que 
concorda com os trabalhadores 
quando estes reclamam da execução 
pulverizada da reforma agrária. Na 
opinião do ministro, "isto, além de 
ser um dado real, cria até problemas 
administrativos" para um gerência 
mento adequado dos projetos de 
assentamento. 


