Nota de Repúdio
Repudiamos a matéria mentirosa, sensacionalista e criminalizadora que a
Revista “Isto É” tenta passar por reportagem, com chamada de capa na edição
de N.º 2003-Ano 31.
Repudiamos que latifundiários bandidos, assassinos, escravocratas, grileiros
e os principais responsáveis pela destruição das florestas de nossa região,
que moram em mansões e andam de avião, sejam apresentados, neste panfleto do
latifúndio travestido de “matéria Jornalística”, como se fossem dóceis
velhinhos bem intencionados, que pretendem trazer o progresso para Rondônia,
e que são impedidos,ameaçados e aterrorizados por camponeses maus!
Repudiamos uma vez mais, repudiaremos centenas, milhares de vezes, sempre que
guaxebas, pistoleiros, jagunços, seguranças privados, contratados para
aterrorizar e assassinar camponeses pobres, mulheres e crianças, nós
denunciaremos sempre que forem apresentados pela imprensa como humildes
trabalhadores inocentes, contratados para serviços diversos.
Repudiamos este tipo de matéria paga que têm o único e exclusivo objetivo de
dar repercussão nacional e servir de justificativa para sórdidas campanhas
repressivas, com direito a torturas e assassinatos de camponeses pobres,
tratados por essa imprensa podre e preconceituosa como “combatente de grupo
armado”, “trupe maltrapilha, encapuzada e arredia”, e tudo o mais que
transforme estes camponeses da região amazônica, estes brasileiros homens,
mulheres e crianças, em alvos para as balas da burguesia, do latifúndio e do
imperialismo!
Repudiamos que sejamos acusados de “portar arsenal de guerra”, enquanto o
repórter mau caráter coloca a foto de um pistoleiro, jagunço, guaxeba, como
que escondido no mato,com uma frase que ocupa quase uma página inteira
falando de guerrilha, enquanto a legenda explicando que se trata de
pistoleiro do latifúndio é mínima!
Repudiamos a grosseira armação de colocar fotos de companheiros ao lado de
cadáveres, com o objetivo de que os leitores reconheçam estes companheiros
como os responsáveis por tal assassinato! Que teria ocorrido segundo a
“reportagem” em 22/02/2008. Canalhice também tem limite, Sr.Alan Rodrigues!
Estes companheiros, Ruço e Caco, foram injustamente acusados, há anos atrás,
pela morte de um pistoleiro do latifundiário e grileiro Galo Velho, que é um
dos maiores do ramo da “grilagem” no país, reconhecido como tal oficialmente
pelo próprio Estado.
Ruço, depois de mais de 4 anos preso injustamente, foi ABSOLVIDO em Júri
Popular, junto com Joel. Caco, após permanecer por três meses preso, foi
absurdamente condenado, junto com o Dr. Ermógenes, advogado que presta
serviço a alguns acampamentos, pela LEI DE IMPRENSA! Esta condenação impediu
Caco de se defender junto com Ruço e Joel. Caco tem advogado constituído,
inclusive apoiado por manifestação, pública, em abaixo assinado, de mais de

500 personalidades jurídicas e intelectuais de pelo menos 21 estados
brasileiros e países espalhados pelos 5 continentes.
Esse processo infame contra Caco foi movido justamente por um dos
protagonistas da matéria da “Isto É”, o Major Enedy. O mesmo que foi
denunciado por camponeses de receber estranhos “presentes” após ações de
reintegração de posse. O mesmo que, como um pavão, uma estrela de televisão,
foi de colete a prova de balas no julgamento de Ruço e Joel, como testemunha
de acusação, e acabou desmoralizado ao reconhecer que seus comandados, “nas
horas de folga”, prestavam serviços de “segurança” para o latifúndio na
região! Mas talvez na busca pela verdade, verificar suas fontes não estava na
pauta do Sr. Alan.
QUEM MERECE SER REPUDIADO, EXECRADO E PUNIDO PELA SOCIEDADE, INCLUSIVE PELA
PRÓPRIA LEI DE IMPRENSA UTILIZADA CONTRA O MOVIMENTO CAMPONÊS, é a revista
“Isto É”.
E mais: repudiamos também veementemente as declarações do Major Josenildo
Jacinto, Comandante do Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Este Major
acusa a Liga de tudo o quanto pode e enxerga, porque a sua “polícia
ambiental” é ODIADA PELA MASSA DE TODOS OS CAMPONESES DE RONDÔNIA! Esta
polícia é odiada porque persegue camponeses e pequenos madeireiros,enquanto
protege latifundiários e grandes madeireiros. Esta polícia é odiada porque
protege os agentes do IBAMA, verdadeiros agentes do imperialismo na região,
que chegam passando por cima de tudo e de todos. Até o próprio governador de
Rondônia andou protestando contra o IBAMA na região.
Conclamamos todos os democratas de Rondônia a se unirem contra mais esse
sórdido ataque contra a Liga dos Camponeses Pobres de Rondônia, que também é
um ataque covarde contra o movimento camponês combativo, que é um ataque a
todos os camponeses pobres da região amazônica, que é um ataque aos heroicos
camponeses de Rondônia, que vieram de todas as partes do Brasil para esta
terra, onde resistem há décadas aos ataques do latifúndio e à cobiça
devastadora dos imperialistas estrangeiros, principalmente norte-americanos.
Cobramos a punição deste repórter e desta revista, e conclamamos todo o
movimento popular a fazer o mesmo, na justiça!
Àqueles que, assustados com as calúnias e o sensacionalismo barato desta
matéria paga, silenciam sobre tantas mentiras, acabarão por se tornar
cúmplices do banho de sangue pretendido pela reação e já planejado, que está
em processo acelerado de ser deflagrado.
Que todos os democratas sinceros e amantes da verdade e da justiça, se unam!
A verdade vencerá a mentira!
Viva a luta combativa dos camponeses de Rondônia!
Terra para quem nela vive e trabalha!
Viva a luta heroica dos camponeses brasileiros da região amazônica.
A Amazônia é nossa!
Viva a Liga dos Camponeses Pobres!
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