PT do Acre quer calar a voz dos
seringueiros
Desde o final de maio à atual Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Xapuri foi reeleita derrotando a chapa do governo petista. Para se ter uma
ideia da presença da máquina estatal nas eleições, participaram diretamente
cinco secretários de governo que utilizaram veículos de órgãos públicos para
transportar os trabalhadores, financiamento das ONG´s e utilizaram uma ação
judicial para garantir os votos dos sócios inadimplentes, mas, tudo isso foi
em vão pois foram derrotados pelos seringueiros.
Insatisfeitos por não poderem usar o sindicato para seus planos de engano dos
seringueiros querem impedir a direção legitimamente eleita de seguir a luta
de forma independente e na defesa dos interesses da classe.
Para calar a voz dos seringueiros querem suspender por tempo indeterminado o
programa de rádio do sindicato. No dia 3 de julho a diretoria eleita do STR
recebeu ofício do diretor da Rádio Educadora 6 de Agosto, comunicando que o
programa estava suspenso por tempo indeterminado por determinação do
Secretário de Estado de Comunicação. Curioso é que a Rádio é um patrimônio
público destinado a prestar serviços à população e o programa do STR é pago
mensalmente.
O rádio é uma das mais eficientes e populares formas de comunicação que chega
aos locais mais distantes, no caso específico dos seringais leva informações
e entretenimento para os trabalhadores e suas famílias. Tal como os governos
da ditadura militar fascista o governo petista do Acre usa da censura para
impedir o direito de livre expressão de uma organização de trabalhadores!
Estas atitudes demonstram duas coisas: em primeiro lugar o desespero da
gerência petista e seu “governo da Floresta” no Acre, pois não conseguem
enganar o povo trabalhador como antes, sinal do fracasso e desmascaramento de
sua política ambiental sustentável que alias nunca funcionou em lugar nenhum,
a não ser em suas propagandas mentirosas e nos relatórios das Ong’s.
Em segundo, que os seringueiros e demais trabalhadores não suportam mais a
repressão e se organizam a seu modo para lutar contra a aplicação da política
ambiental criminosa na Amazônia e este é o principal motivo das manobras
bolorentas do PT que visam atacar de todas as formas o Sindicato e qualquer
tipo de organização independente dos trabalhadores que apresentem qualquer
discordância com os planos ambientalistas.
Uma coisa é certa, quanto maior a repressão e perseguição feita pelo “governo
da floresta do PT” aos seringueiros, camponeses e demais trabalhadores no
Acre, maior será o desmascaramento de seu papel serviçal e lacaio dos
interesses das Ong´s imperialistas na região. A luta em torno do Sindicato
encerra a disputa entre qual caminho seguirão os seringueiros. O caminho da
conciliação de classes, do ambientalismo e das Ong´s. Ou o caminho da luta
contra anos de domínio imperialista na região. Nas eleições a maioria dos

seringueiros optou pelo caminho da luta!

