Bando armado do latifúndio assassina
pelo menos 10 camponeses
Segundo informações preliminares, pelo menos 10 pessoas foram mortas no fim
da manhã desta quinta-feira (20), na Gleba Taquaruçu do Norte, localizada na
área rural do município de Colniza (1.065 quilômetros de Cuiabá). O massacre
acontece na semana do 17 de abril, quando é lembrado o massacre de Eldorado
dos Carajás (PA), que vitimou 19 trabalhadores sem terra.
Testemunhas informaram que há pelo menos dez mortos, além de diversas pessoas
feridas e outras desaparecidas. Entre as vítimas, há crianças, adolescentes e
idosos. A Gleba é marcada por conflitos e violências há mais de 10 anos.
Outros assassinatos e agressões já ocorreram no local. Investigações da
Polícia Civil, feitas há dois anos, apontaram que os gerentes das fazendas na
região comandavam uma rede de capangas, altamente armados, que usavam do
terror para que a área fosse desocupada pelos pequenos produtores.
As polícia civil e militar de Colniza (MT) já foram para o local. A PM de
Guariba, há cerca de 100 quilômetros da área, foi a primeira a atender a
denúncia e confirmou as mortes, apesar de ainda não divulgar o número exato.
A Comissão Pastoral da Terra (CPT) divulgou nessa semana
anual, Conflitos no Campo Brasil 2016, em que destacou os
ocorridos no ano passado, o maior número já registrado desde
entidade já havia registrado 10 assassinatos em conflitos no
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campo.

Histórico do Conflito
Em junho de 2004, as famílias do P.A. Taquaruçu do Norte foram expulsas do
assentamento por homens fortemente armados e que teriam destruído suas
plantações. Na área estavam assentadas 185 famílias. O suspeito pela expulsão
dizia ter comprado as terras. O Juiz de Direito da Comarca de Colniza
concedeu reintegração de posse (no Processo nº 536/2004), em benefício da
Cooperativa Agrícola Mista de Produção Roosevelt, a Cooperosevelt. A
cooperativa de trabalhadores rurais, ao ingressar com a ação, teria
argumentado que desde o mês de outubro de 2002 possuía a posse de uma área do
Assentamento Roosevelt, a Gleba Taquaruçu do Norte, com 42.715 hectares,
localizada no quilômetro 170 da Rodovia do Estanho, no município de Colniza,
onde exercia atividades agrícolas.
Em 2007, pelo menos 10 trabalhadores foram vítimas de torturas e cárcere
privado. Os responsáveis pelas violências são fazendeiros que atuam na região
de Colniza em associação com uma organização que atua especificamente na
extração de madeira ilegal onde se localiza o P.A. Taquaruçu. Ainda em 2007,
no mês de janeiro, o agricultor Gilberto Ivo da Rocha foi assassinado. Em
abril, mais dois agricultores, João Pereira de Andrade e Olivar Ferreira Melo
também foram assassinados. Os suspeitos pelas mortes são da mesma associação
de pistoleiros.

