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Freire não crê que meta da 
^reforma agrária seja atingida 

sassinatos no campo. 
Segundo D. Afonso Gregori, a 

CNBB destacou sua preocupação 
com o aumento da violência no cam-

\\po e disse que a Igreja continua dis-

BRASILIA — O Ministro da Refor
ma e Desenvolvimento Agrário, Mar
cos Freire, afirmou ontem que, 
"mantidas as atuais circunstâncias", 
não acredita que o Governo possa _ , . . . . „ . 
cumpriras metas do Plano Nacio-Oposta a somar, forças para buscar 
nal de Reforma Agrária (PNRA) noCDyPoio à reforma agrária. Nesse as-
prazo estabelecido, que é o ano dé O P e c t 0 - D- Luciano fez uma sugestão 
1989. Ao mesmo tempo, disse estar „ j a o Ministro: que as prefeituras se-

" " ~ ' _ ;jam mobilizadas para a implanta
ção de projetos de assentamento nos 
eus municípios. E D. Afonso suge-' 
iu que a organização dos trabalha

dores seja utilizada para a imple
mentação de projetos comunitários 
ou cooperativos de exploração da 
produção nos assentamentos. 

Marcos Freire classificou o encon-

otimista e que o Governo hão cogita 
de uma redução formal das metas. 

Confirmou, no entanto, a informa
ção do Ministro do Planejamento, 
Aníbal Teixeira, de que o Mirad e o 
Incra pretendem assentar 80 mil fa
mílias neste ano e 200 mil no próxi
mo, o que significa 31,1 por cen
to da meta prevista, para o período^fo 
de 1985 a 1988, num total de 900 miljoitro de bastante proveitoso e, disse ter 
famílias. Marcos Freire não conside-í 
ra, porém, quê seja uma redução das 
metas, e sim o estabelecimento de 
uma "programação factível nas 
atuais circunstâncias". 

— Eu não diria que não haverá 
recuperação total do PNRA, até por
que imagino que, com a sociedade 
pressionando, e possível haver avan
ços. Eu não sei, por exemplo, o que 
vai sair da Constituinte. Ela pode es
treitar os caminhos e não ser possí
vel sequer realizar essa programa
ção ate o final de 88, ou ampliar os 
caminhos e permitir que se cumpra 
o plano na sua plenitude. 

Marcos Freire esteve ontem na se
de da CNBB e foi informado de que 
a Igreja tem muitas'dúvidas sobre a 
execução do PNRA, pois acha que 
existem dois "freios sérios": o con
ceito de propriedade, que a faz abso
luta e intocável, e a falta de um 
engajamento efetivo e coletivo de to
do o Governo.: 

O Ministro foi recebido pelo Presi
dente da'CNBB, D. Luciano Mendes 
de Almeida, e pelo Coordenador da 
Pastorai; fSòcial e Bispo Auxiliar do 
Rio, D. Afonso Gregori, de quem: ga
nhou dois livros denunciando os as-

ido à CNBB porque há uma identifi-
^cação entre os objetivos de seu Mi

nistério e o que a Igreja apoia na sua 
prega ção e ação. Ele comunicou aos 
bispos que fará o possível para con-

» seguir avanços na reforma agrária. 

O Ministro pediu ontem ao Re
lator da Comissão de Sistematização, 
Deputado Bernardo Cabral (PMDB-
AM), que faça um trabalho políti
co junto aos constituintes, para al
terar a proposta de reforma agrá
ria definida pela Comissão da Ordem 
Económica. Segundo ele, Cabral não 
adiantou como vai compatibilizar em 
seu relatório essa proposta com a 
que foi aprovada na Comissão da Or
dem Social, totalmente divergentes. 

Marcos Freire procurou Cabral pa
ra entregar-lhe um documento rea
firmando as propostas à Constituinte 
que haviam sido encaminhadas pelo 
ex-Ministro Dante de Oliveira. Frei
re enfatiza três propostas que, na 
sua opinião, não podem deixar de 
constar na nova Constituição: a fun
ção social da propriedade; a garantia 
da imissão de posse imediata, pelo 
Incra, do imóvel desapropriado; e o 
pagamento das terras desapropria
das em Títulos da Dívida Agrária. 


