Governador Pimentel/PT descumpre
acordo e manda PM despejar posseiros
de Cachoeirinha

O dia 21 de novembro é a data marcada pelo governador e sua “mesa de diálogo”
para enviar tropas da PM, armadas até os dentes, contra as famílias
camponesas da Nova Cachoeirinha. É a data que ameaçam usar seu aparato de
guerra contra trabalhadores, homens, idosos, mulheres e crianças como foi na
década de 60, durante o Regime Militar fascista, quando as tropas do
famigerado Coronel Georgino invadiram Cachoeirinha e expulsaram os posseiros
de suas terras e depois forjaram documentos, usando dos serviços de advogados
como Manoel Patrício, que recebeu como paga essas mesmas terras onde nos
encontramos hoje.

Há

50

anos,

os

posseiros resistiram contra a perseguição, prisão, assassinatos e expulsão de
suas terras pela polícia militar e pistoleiros pagos pelos latifundiários,
muitos perderam suas casas, lavouras, animais e tudo que tinham construído em
décadas de trabalho e sacrifício, desbravando as matas, enfrentando as feras
e construindo o vilarejo. Durante um dos ataques, as famílias tiveram que se
embrenhar na mata e na fuga, 62 crianças morreram de fome, frio e sarampo.
Nós temos provas históricas que estas terras são NOSSAS e que FORAM ROUBADAS
dos nossos pais e avós, descendentes de negros e indígenas, e apresentamos em
reunião com representantes do Governo, SEDA – Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Agrário, realizada no dia 02 de outubro em Belo Horizonte. O
INCRA nacional também se comprometeu e a Ouvidoria Agrária Nacional solicitou
ao desembargador Antônio Bispo, do Tribunal de Justiça de MG, para
reconsiderar a liminar, visto que havia uma questão de justiça histórica que
deveria ser apurada.
Esta questão já foi reconhecida pelo Governador Tancredo Neves na década de
80, que assinou decreto desapropriando 17 fazendas, que haviam sido
falsamente legalizadas pela Ruralminas, decidindo que elas deveriam voltar
para as mãos dos posseiros. No entanto, somente duas fazendas foram
devolvidas para os camponeses: União e a Caitité, que o Coronel Georgino se
dizia dono.
Além disso, as terras da Fazenda Vera Cruz estavam completamente abandonadas
e agora, nós estamos criando e plantando.
Não vamos abandonar nossas roças de feijão, milho e abóbora para grileiro
destruir, como fizeram em 1967!
O Governo prometeu entrar com Ação Discriminatória para provar que as terras
são devolutas, suspender o COVARDE despejo e assentar as famílias e agora
está gastando rios de dinheiro com tropas e mandou até helicóptero da PM
sobrevoar nossos barracos, assustando nossas crianças e fazendo ameaças.
O Prefeito de Verdelândia que sabe a situação de desemprego e miséria do
nosso município, foi procurado por nós (inclusive alguns eleitores seus), ele
e todo mundo que mora em Cachoeirinha, conhece bem esta história dos
posseiros, mas preferiu lavar as mãos, tomando partido do latifundiário, pois
sabe que esta carapuça de grileiro lhe veste bem.
Mas nós, as famílias da Nova Cachoeirinha, NÃO VAMOS SAIR DE NOSSAS TERRAS!
Vamos Resistir, vamos defender nossas famílias, nossas roças, nossos
barracos, nosso direito e nossa dignidade: é tudo o que temos! Não
permitiremos que outro Pau D´Arco aconteça como ocorreu no Pará.
Responsabilizamos o Governador Pimentel/PT e a SEDA, o governo
Temer/PMDB/PSDB, o INCRA, a Ouvidoria Agrária Nacional, o Prefeito de
Verdelândia Wilton Madureira/PT e o desembargador Antônio Bispo por qualquer
agressão e violência que venha a ser cometida contra nossas famílias! Nenhuma
chuva do mundo poderá lavar as suas mãos sujas de sangue por mais essa
injustiça.

Viva a Revolução Agrária! Cleomar Vive! Morte ao latifúndio!
Terra para quem nela vive e trabalha!
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