Novas tomadas em Alagoas

No mês de julho duas importantes tomadas aconteceram no estado de Alagoas.
Camponeses, pescadores, canavieiros e trabalhadores em geral, organizados
pela Liga dos Camponeses Pobres do Nordeste tomaram dois terrenos urbanos nas
cidades de Messias e São Miguel dos Milagres.

A cidade de Messias fica a 50 km de Maceió e é cruzada

pela BR – 101. Cidade composta em sua maioria por trabalhadores da cana, que
durante a entressafra ficam desempregados, mas mesmo assim são obrigados a
arcar com caros aluguéis. Nesta tomada já são 60 famílias acampadas e a cada
dia o número aumenta mais em função da necessidade de moradia dos
trabalhadores desta cidade.
Em São Miguel dos Milagres, no litoral de Alagoas, já são 314 famílias
acampadas. Nesta cidade a maior parte dos trabalhadores vive do mar e da
agricultura de subsistência. Como é uma área cobiçada pela especulação
imobiliária, o povo fica sempre espremido em péssimas condições de moradia,
nas pontas de rua. Todo o litoral do Nordeste vem sendo vendido a grandes
capitalistas estrangeiros, que têm transformado esta região de nosso país em
território privado para seu desfrute e lucro. Portanto, aí a luta dos
camponeses também é uma luta contra o imperialismo!
Em Alagoas, a LCP tem tido uma grande experiência em organizar trabalhadores
das pequenas cidades para conquistarem sua moradia. Recentemente, mais de 100
companheiros conseguiram seus lotes na cidade de União dos Palmares, e agora
a luta é pela construção das casas. No estado, há uma grande população de
assalariados agrícolas. Nos anos 80 e 90 a maioria das casas dentro das
terras das Usinas foram derrubadas para se plantar mais cana. O êxodo rural e
o inchaço das cidades foi inevitável. Estes camponeses anseiam justamente uma
“casa na rua”, além claro de lutar pelo “seu sítio” para ser livre e nunca
mais precisar “trabalhar alugado”.

