Notícias da Luta Camponesa 04: Leia
mais em AND
PE: Povo Atikum protesta após indígena ser assassinado por policiais
12/07/22 – No dia 16 de junho, cerca de 300 indígenas do povo Atikum
realizaram uma grande marcha exigindo justiça pelo indígena Edvaldo Manoel de
Souza, 61 anos, covardemente assassinado após ser espancado por policiais
militares do Grupo de Apoio Tático Itinerante (Gati). O crime ocorreu na
aldeia Olho D’água do Padre, zona rural do município de Carnaubeira da Penha,
a 501 quilômetros de Recife, capital do estado de Pernambuco. (…) (Leia mais)
Em protesto indígenas Atikum exigem justiça pelo assassinato de Edvaldo.
Foto: Reprodução
TO: Avás-Canoeiro denunciam falta de ensino para seus alunos
09/07/22 – Crianças e adolescentes do povo indígena Avá-Canoeiro do Araguaia
foram abandonados pela Secretaria Estadual de Educação de Tocantins e estão
sem aulas há seis meses. A denúncia é de Kamutaja Silva Ãwa, uma das líderes
do grupo. (…) (Leia mais)

BA: Latifundiários invadem retomada indígena anunciando nova chacina
30/06/22 – Com a promessa de repetir a covarde chacina ocorrida em Amambai,
Mato Grosso do Sul (MS), um comboio de 50 veículos formado por latifundiários
do setor pecuário, pistoleiros e policiais avançou contra a aldeia Cassiano,
uma retomada realizada pelo povo Pataxó na Terra Indígena (TI) Barra Velha do
Monte Pascoal no extremo sul da Bahia (BA). O fato ocorreu em 26 de junho,
dois dias após a chacina. (Leia mais)
Comboio de latifundiários percorrem redondezas da retomada na TI Barra Velha
do Monte Pascoal anunciando nova chacina. Foto: Povo Pataxó
PA: Camponês é assassinado por seguranças contratados pela Vale
29/06/22 – No dia 14 de maio, por volta de 12 horas, o camponês Reginaldo
Pereira de Oliveira, conhecido como Regis, de 46 anos, foi assassinado com um
tiro executado por seguranças contratados pela empresa SegurPRO, grupo que
atua a serviço da mineradora Vale, monopólio imperialista. O assassinato
ocorreu às margens da Estrada de Ferro Carajás (EFC), no município em Marabá,
localizado no sudeste do Pará (PA). (…) (Leia mais)
Reginaldo Pereira de Oliveira, camponês covardemente assassinado por
seguranças da Vale. Foto: Reprodução

MA: Latifundiário invade território quilombola
28/06/22 – No dia 19 de maio, o latifundiário Márcio Sousa Oliveira
acompanhado de paramilitares fortemente armados invadiu o território
quilombola Boa Hora III e Marmorana no município de Alto Alegre do Maranhão
(MA). A área invadida possui cerca de 300 hectares, onde vivem
aproximadamente 40 famílias. Os quilombolas denunciam a invasão e relatam que
desde esta ação estão vivendo sob terror reacionário provocado pelo
latifundiário, mas afirmam estarem destemidos e resistem no território. (…)
(Leia mais)
Latifúndio invade território quilombola com maquinários. Foto: Forúns e redes
de cidadania do Maranhão
DF: Camponeses sofrem despejo executado por PM
27/06/22 – No dia 26 de maio, cerca de 300 famílias camponesas foram
despejadas do acampamento Florestan Fernandes que fica localizado no Distrito
Federal. A ação truculenta foi promovida por agentes do velho Estado,
policiais militares, em benefício do latifundiário Pedro Alves Ferreira. (…)
No entanto, as famílias camponesas se organizaram e voltaram a ocupar a área.
Destemidas, resistiram no acampamento. (…) (Leia mais)
Ação de despejo truculenta destrói moradias de famílias camponesas. Foto:
FNL/DF
PA: Latifúndio incendeia casas, roças e pertences de famílias camponesas
No dia 11 de maio, cerca de dez pistoleiros invadiram a comunidade Lote 96 da
Gleba Bacajá, em Anapu, no estado do Pará, onde vivem 54 famílias, e
incendiaram duas residências de camponeses. Este ataque soma-se a pelo menos
quatro outros incêndios criminosos perpetrados pelo latifúndio contra os
camponeses nos últimos dois meses. (…) (Leia mais)
Casas destruídas pelo latifúndio em Anapu
PA: Indígenas Tembé travam luta contra monopólio latifundiário burocrático
No mês de março, dezenas de indígenas Tembé, em defesa do seu território,
realizaram ações como parte de uma incessante luta contra a apropriação de
suas terras pelo monopólio latifundiário burocrático Brasil Bio Fuels
Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A (BBF RIC), chefiada por Milton
Steagall. De acordo com as denúncias realizadas pelos Tembé, os pólos
industriais e as plantações do monopólio estão inseridos em território
indígena, no município de Acará, nordeste do estado do Pará, cerca de 100 km
da capital Belém. (…) Mesmo sob disparos de arma de fogo efetuadas pelos
seguranças da empresa contra os indígenas, eles permaneceram destemidos e
adentraram a sede do monopólio. (Leia mais)

Durante protesto em defesa do território indígenas incendeiam ônibus da BBF
BA: Centenas de famílias camponesas ocupam dois latifúndios
No último final de semana de maio, em 28 e 29, cerca de 300 famílias
camponesas cansadas de esperar pelo velho Estado ocuparam dois latifúndios no
estado da Bahia (BA). A ascensão das ocupações e retomadas vem como
consequência imediata da grave crise do capitalismo burocrático no país que
lança as massas camponesas a luta por sua sobrevivência contra a miséria
imposta pelos governos federal, o governo militar genocida de Bolsonaro e
generais, e o governo estadual de Rui Costa (PT). (…) (Leia mais)
Centenas de famílias camponesas ocupam latifúndio na Bahia. Foto: MST

