Chacina em Pau D`arco no Pará é Crime
de Estado!

As informações dão conta
de 11 mortos e 14 baleados.
As informações que chegaram até agora apontam a DECA como a responsável pela
operação militar.
As mentiras começam com a DECA informando que os policiais foram recebidos a
tiros e reagiram! Mentirosos! Assassinos! Canalhas!
Todo mundo que conhece armamento sabe que aquelas poucas que foram
apreendidas e mostradas não encorajariam ninguém a enfrentar a polícia. É só

ver os corpos dos companheiros assassinados para concluir que foram
fuzilados, e não estavam em posição de confronto.
Esta área já havia sido reintegrada ao latifundiário grileiro que nós
conhecemos muito bem. 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.
Nós conhecemos muito bem estes companheiros honestos e trabalhadores. Eles já
participaram, junto com a Liga dos Camponeses Pobres do Pará e Tocantins, de
diversos protestos e fechamento de estradas. Estes companheiros não estavam
na terra, estavam acampados no corredor.
E como dizemos acima, nós também conhecíamos o grileiro.
A terra pela qual foram assassinados os 11 camponeses (Fazenda Santa Lúcia)
era parte do império de “Norato Barbicha”, que já morreu, mas os seus
milhares de hectares grilados como as Fazendas Cipó, Pantanal, Santa Lúcia e
outras ficaram para sua mulher.
A Fazenda Cipó, que já esteve tomada pela LCP do Pará e Tocantins, foi alvo
de reintegração, mas continua a luta pela sua posse. E depois de muitas
reuniões, fechamentos de BR´s, audiências públicas e etc., ficou comprovado
que, dos seus 800 alqueires, somente 200 eram documentados. Os outros 600
alqueires são terras do Estado.
Estas terras só não estão nas mãos e sendo lavradas pelos camponeses por que
o Estado é corrupto, ladrão, e defende e protege os latifundiários.
Assim também acontecia na “Pantanal” e não devia ser muito diferente na Santa
Lúcia.
Por isso o latifúndio mata, e matou!
A culpa é do governo do Estado, Simão Jatene, PSDB!
A culpa é da DECA!
A culpa é do latifúndio!
A culpa é da quadrilha de Temer, Meireles e desse congresso de bandidos!
Morte ao latifúndio!
Honra e Glória aos camponeses tombados lutando pelo sagrado direito à terra!
Terra para quem nela vive e Trabalha!
Viva a Revolução Agrária!
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