Terra para as vítimas da

Chacina de Pau D`arco
Comissão Nacional das Ligas de Camponeses Pobres - LCP

Camponeses retomam latifúndio Santa Lúcia após Chacina que resultou no assassinato de dez camponeses em Pau D’Arco.

No dia 24 de maio de 2021 se completaram 04
anos da Chacina de Pau D`arco, no sul do Pará,
pequeno município próximo a cidade de Redenção.
Dez camponeses foram assassinados na Fazenda
Santa Lúcia, outros feridos a bala, muitos torturados. Pouco antes, no dia 20 de abril, ocorrera de
Colniza, no Mato Grosso, com nove camponeses
posseiros assassinados por pistoleiros chefiados
pelo Sargento Moisés, policial militar e pistoleiro a
soldo do latifúndio de Rondônia dezenas de vezes
denunciado pela Liga dos Camponeses Pobres de
Rondônia e Amazônia Ocidental. E no dia 30 de
abril do mesmo ano, em Viana, Maranhão, ocorreu o ataque aos indígenas Gamelas, com 22 feridos e dois indígenas com as mãos decepadas,
ataque perpetrado por latifundiários, políticos e a
participação da polícia militar. Não custa lembrar
que o governador do Maranhão à época, o mesmo
que ainda está no cargo hoje, o oportunista Flávio
Dino, ousou desqualificar a etnia Gamela como tal
e questionar a gravidade dos ferimentos dos indígenas.
A primeira versão, da parte da milícia formada
pela DECA (Delegacia Especializada em Conflitos Agrários) e empresas de vigilância privada que
atuam na região, autores da chacina, de que os
policiais foram atacados a tiros pelos posseiros,

foi pronta e imediatamente rechaçada e desmascarada pelas denúncias da LCP do Sul do Pará e
Tocantins e pela ABRAPO (Associação Brasileira
dos Advogados do Povo). A verdade dos fatos denunciada pela LCP foi confirmada pelo Conselho
Nacional dos Direitos Humanos e pelo Ministério
Público Federal.
Em reportagem de 2017 o jornal “A Nova Democracia” registrou claramente esta situação:
Na tarde de 28/08, em Belém, foi divulgado o
resultado da perícia realizada na fazenda Santa
Lúcia, local da Chacina de Pau D’Arco, que reafirmou a responsabilidade das Policias Civil e
Militar pelo bárbaro crime que assassinou dez
camponeses no dia 24/05 deste ano.
As conclusões da perícia divulgada pela Polícia Federal e pela Secretária de Segurança
Pública do Pará, comprovam que a ação criminosa das forças policiais do velho Estado foi
premeditada e planejada. Os policiais invadiram o acampamento divididos em grupos, sendo que um seguiu a pé e os outros em veículos,
buscando cercar e encurralar os trabalhadores
que ocupavam a fazenda Santa Lúcia, no município de Pau D’Arco.

A falsa tese de que teria ocorrido um confronto entre camponeses e policiais foi mais
uma vez desmentida, agora pelos resultados
da perícia (antes por organizações populares e
democráticas e pelos próprios depoimentos de
camponeses e testemunhas).

vítimas foram alvejados no peito e a presidente da associação dos trabalhadores, Jane Júlia
de Almeida, foi executada com um tiro à queima-roupa na cabeça. Cinco camponeses foram
assassinados por uma pistola .40 que não foi
entregue a perícia.

Já em 24/05, mesmo dia em que ocorreu a
sórdida Chacina, a Comissão Nacional da Liga
dos Camponeses Pobres e a LCP de Pará e Tocantins declaravam: “As mentiras começam
com a DECA informando que os policiais foram recebidos a tiros e reagiram! Mentirosos!
Assassinos! Canalhas!”. E denunciavam: “A
DECA, outras polícias, pistoleiros e seguranças
particulares estavam na área para fazer segurança para o latifundiário. E fizeram a chacina
para vingar a morte de um suposto pistoleiro
que teria morrido na região. A DECA foi a Pau
D`arco para matar camponeses. A companheira
Jane, presidente da associação dos camponeses que lutava pela área foi assassinada. Sete
camponeses de uma mesma família também o
foram.” A nota intitulada ‘Chacina de Pau D’Arco no Pará é crime de Estado!’ concluía ainda
apontando os culpados pelos vis crimes contra
os camponeses no Pará:

As necropsias revelaram que alguns camponeses apresentavam ferimentos nos braços devido as algemas, outros receberam golpes na
cabeça e tiveram costelas quebradas, compatíveis com ferimento de chute ou uso de espingarda ou fuzil.
De acordo com depoimentos de testemunhas, os policiais teriam utilizado as próprias
armas dos camponeses para assassiná-los.
Com o apoio da Liga, as famílias camponesas
retomaram a área, em torno de uma semana depois da chacina ; hoje em torno de 200 famílias
vivem e produzem em seus lotes no Acampamento Jane Júlia, nas terras do antigo latifúndio Santa
Lúcia.
E até hoje, passados 04 anos de um dos maiores
crimes do Estado brasileiro, nenhuma providência
para punir os culpados e entregar o documento definitivo das terras para os camponeses foi tomada.

“A culpa é do governo do Estado, Simão
Os policiais acusados, presos logo depois da
Jatene, PSDB! A culpa é da DECA! A culpa é
chacina
por um acuado governo Temer (já então
do latifúndio! A culpa é da quadrilha de Temer,
fantoche do alto comando das forças armadas) esMeireles e desse congresso de bandidos!”
tão soltos.
Também no dia 06 de julho, 1 mês e meio anO camponês Fernando
tes da divulgação do resultados da perícia, um
dos
Santos (foto), um dos
representante da Comissão Nacional da Liga
dos Camponeses Pobres (LCPs) declarava em sobreviventes e uma das
principais testemunhas da
entrevista exclusiva ao AND:
chacina, foi assassinado
— Todos os elementos comprovam que não com um tiro na nuca no dia
houve aquela resistência. Agora nós pergunta- 26 de janeiro de 2021, demos o seguinte: será que quando a DECA foi pois de receber várias amefazer a operação não sabia o que ia encontrar? aças.
Sabia! Porque se é uma delegacia especializaNenhum processo de indenização das vítimas
da em conflitos agrários, a DECA sabia que iria
encontrar camponeses os quais ela poderia as- sequer teve solução até agora.
sassinar. Porque sabia que não havia nenhuma
E as promessas do Incra regional e nacional de
organização daqueles camponeses para resisdesapropriar a área nunca saíram do papel. Seus
tir à esses ataques armados.
gerentes de plantão se utilizam da surrada tática
Os peritos não encontraram vestígios de de investigar a “cadeia dominial” (sucessão de propólvora nas mãos dos trabalhadores assassi- prietários desde quando todas as terras brasileiras
nados. Nenhum policial saiu da ação ferido e os “pertenciam” ao rei de Portugal), atualmente definida no estado pelo ITERPA (Instituto de Terras do
seus coletes não tinham marcas de tiros.
Pará). No Pará a fraude é a regra e a “lei” a exceAinda segundo os dados divulgados, nesse ção. Os registros de propriedades somam 4 vezes
crime hediondo praticado pelo velho Estado, a área do Estado. Quando um latifúndio quer burlar
ao menos seis armas foram utilizadas pelos a “desapropriação” de uma área o documento da
policiais para assassinar os camponeses. Nove terra não aparece, servindo de impedimento para

realizar o processo legal de Reforma Agrária (o Es- gerando fartura na região.
tado não desapropria o que não está documentaO governo dos latifundiários assassinos de camdo); mas quando a “cadeia dominial” é necessária
poneses,
indígenas e quilombolas; o governo dos
para uma reintegração de posse ela aparece da
latifundiários ladrões de terra e de madeira, como
noite para o dia.
o ministro da boiada; o governo do genocídio de
É revoltante! As famílias que estavam na área quase 500 mil brasileiros por COVID 19; o governunca imaginavam ser alvo de ataques violentos no que acoberta os assassinos de Fernando; este
por que o processo legal de desapropriação do la- governo conta nos dedos os dias para expulsar as
tifúndio Santa Lúcia, em meados de 2016, estava vítimas da Chacina de Pau D`arco, para entregar
praticamente concluído, quando uma diferença de as terras do Acampamento Jane Júlia para os lati500 mil reais (o Incra avaliara as terras em 20 mi- fundiários e, quem sabe, receber “um troco” dos 20
lhões e 500 mil reais, e na última hora uma das milhões que o INCRA em 2016, antes da chacina,
“herdeiras” exigira 21 milhões) surgiu. Em uma si- havia avaliado aquelas terras.
tuação desta, após anos de negociação, qualquer
Não passarão!
um, não só os camponeses, podiam admitir que o
“negócio” voltasse para trás.
Que a gloriosa resistência do Acampamento
Manoel
Ribeiro, em Rondônia, protagonizado pePor isso, ao se completarem 04 anos da Chacina de Pau D’arco, exigimos a imediata entrega las vítimas de Santa Elina, seu exemplo de organida terra para os camponeses. As terras do antigo zação e combatividade, ilumine a luta dos campolatifúndio grilado “Santa Lúcia”, hoje Acampamento neses do Pará.
Jane Júlia, já estão todas divididas, produzindo e

Goiânia, 27 de maio de 2021.

Viva a resistência do Acampamento Jane Júlia!
Terra para quem nela vive e trabalha!
Justiça para as vítimas da Chacina de Pau D`arco!
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