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COMISSAO PASTORAL DA TERRA REGIONAL RIO 

CX· POSTAL 1243 .• CEP 20001 • RIO OE J�i1� 

-
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Rio de Janeiro, 04 <lc � ;embro de 1992 

Companheiros, 

-

Como foi sugerido no nosso Último encontro, sob�e produção estamos envian 

do uma pequena avaliação das formas de crédito disponíi p�ra os produtores ru-

rais e para os assentados (PROCERA, PROMOV e "Credltr. 1' - "). 

Esta é uma avaliação geral onde procuramos r�. l�nr as implicações des

tas linhas de crédito, principalmente no que diz respeito à garantia do empréstimo 

e forma de pagamento. 

Contando que seja de utilidade de para o noes� ·=�balho diário, despedi

mo-nos cordialmente. 

/,.' f ' , 

� À. /(.. ,;tec{,_,_,
---, 

Jos f-fr rdo 



COMISSAO PASTORAL. OA TERRA REGIONAL RIO DE JANEIRO 
CX· POSTAL 1243 • CEP 20001 • RIO OE JANEIRO RJ 
TEL• (021) 232 0495 - Fax: (021) 221 4109 

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1992 

"Ai dos que se têm por sábios e se julgam espertos!" 
(Is 5,21) 

Companheiros(as), 

D. Luciano Mendes de Almeida, Arcebispo de Mariana e Presi
dente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil(CNBB) a pouco te� 
po alertava: "A sociedade, de quem tanto sacrifício se tem exigido 
em nome da estabilidade econômica, não suporta mais conviver com o 

espetáculo constante dos desvios de recursos públicos para enriqueci 
mentes ilícitos.", assim sendo, hoje vemos essa mesma sociedade nas 

ruas, manifestando o desejo de mudar essa situação com as seguintes 

palavras de ordem: FORA COLLOR! IMPEACHMENT JÂ! E nós da CPT somos 
conclamados a participar dessa luta, de unirmos nossa voz a essas p� 
lavras de ordem, primeiro pela inspiração de Deus que condena esse 

tipo de prática e segundo pelo nosso compromisso de estarmos contri

buindo para Transformação da Sociedade, com a construção de um Novo 
Homem e de uma Nova Mulher. 

Nesse sentido estamos enviando para a sua área uma proposta 

de abaixo assinado, que é para posteriormente, mais breve possível, 
ser devolvida ao Regional para o devido encaminhamento. Pois o mesmo 

precisa chegar em Brasília até no máximo, 25/09. 
Entendemos ser essa uma das contribuições que podemos dar a 

esse movimento que luta pela ttica na Política. 
Na certeza de contribuição da sua área um forte abraço. 

REFORMA AGRÂRIA, JÃ! 

) /) 
ti/., <,I 41,//f{. dv} 

Weverton J. F. de Moraes 
P/Coordenação 



'V 

Nós vos pedimos com insi�.tência: 

não digam nunca "isso é natural" 

diante dos acontecimentos de cada dia, 

numa época em que reina a confusão, 

em que corre sangue 

em que o arbitrário tem a força de lei, 

em que a humanidade 

se desumaniza, 

não digam nunca: 

"isso é natural" 

para que nada passe 

a ser imutável! 

Bertoh Brecht 

C . " " ,. ,IONAL CONTRA A ALCA 
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