NOTA DE APOIO DA DIRETORIA DO ANDES-SN AO(À)S TRABALHADORE(A)S SEM
TERRA DO ACAMPAMENTO HUGO CHAVEZ, MARABÁ – PARÁ.
Nos dias 16 e 17 de julho do corrente ano, os trabalhadores(as) rurais sem terra do
acampamento Hugo Chavez, foram surpreendidos pela ação intimidatória do latifúndio da
região, a qual se concretizou em disparos de armas de fogo feita por pistoleiros em frente
ao acampamento e na queima das roças de feijão e mandioca, plantada pelas mais de 300
famílias agricultoras ali acampadas.
O acampamento Hugo Chavez se localiza em frente a fazenda Santa Tereza, na zona rural
de Marabá, área disputada na justiça e para a qual o Incra ainda não apontou qualquer
solução. O acampamento se organizou desde o dia 08 de junho de 2014 e durante esses
mais de três anos de resistência, já foi alvo de outras ações violentas que resultaram em
barracos e roças queimadas.
Como parte da resistência, junto a plantação, os acampados cuidam da educação das mais
de 180 crianças numa escola organizada pelos próprios trabalhadore(a)s rurais.
No fim de semana passada, a que antecedeu o dia 13, o gerente da fazenda passou pela
área ameaçando os acampados, e bradando que a qualquer momento poderiam ser
surpreendidos por tiros disparados pelos seguranças da fazenda. A ameaça se concretizou.
Essa situação de terror a que estão submetidos os acampados é uma rotina que precisa ser
denunciada, coibida e eliminada, e seus executores punidos. Não podemos aceitar que
massacres e chacinas como a de Eldorado do Carajás, em 1996, ou Pau D’Arco, no mês de
maio do ano em curso, sejam reeditadas por um latifúndio que se apoia e se fortalece no
solo da tradição de impunidade que predomina no país.
Exigimos a imediata apuração dos fatos ocorridos, a punição dos culpados, a rapidez na
desapropriação da fazenda Santa Tereza e o fim da violência no campo.
Todo apoio à luta do(a)s trabalhadore(a)s rurais sem terra do acampamento Hugo Chavez.
REFORMA AGRARIA SOB CONTROLE DOS TRABALHADORES.
Niterói, 17 de julho de 2017.

