Vídeos mostram heroica resistência das
famílias contra despejo ilegal no
Acampamento Manoel Ribeiro

Com organização e combatividade, a heroica resistência das famílias do
Acampamento Manoel Ribeiro obrigaram a tropa da polícia militar a recuar
várias vezes durante uma série de tentativas de despejo ilegal que tiveram
início no dia 30 de março e continuam até o dia 03 de abril (data de
fechamento desta matéria).
Já completam 4 dias que os camponeses resistem vitoriosos contra o aparato de
guerra mobilizado pelo governo do carniceiro Marcos Rocha que atende ao
pedido de latifúndiários envolvidos com crimes de pistolagem e roubo de
terras.
Rasgando mais uma vez as próprias determinações do judiciário, os policiais
militares, sob o comando Secretário de Segurança carniceiro José Hélio
Cysneiros Pachá – bastante conhecido por estar à frente do Comando de
Operações Especiais em 1995 quando sua tropa cometeu o hediondo crime que
torturou e executou trabalhadores, conhecido como “Massacre de Corumbiara” –
cometem seguidos crimes contra as famílias acampadas e os camponeses

vizinhos.
Somente para citar alguns dos crimes da polícia, nos últimos dias a tropa
invadiu o lote de um camponês vizinho ao acampamento, cortou a cerca de sua
propriedade, lançou gás lacrimogênio dentro de sua residência, feriu o dono
do lote e seu filho com disparos de balas de borracha, além de ter atirado
balas de borracha, bombas de efeito moral, gás lacrimogênio e até mesmo fogos
de artifício contra crianças e mulheres que ocupam as terras públicas
roubadas pelo latifundiário da Fazenda Nossa Senhora.
Denúncias dos acampados relatam também que nos criminosos ataques policiais
um tiro de pistola foi disparado contra as famílias (veja aqui foto do
carregador deixado para trás pela PM) e que, em uma tentativa desesperada e
vã de aterrorizar os camponeses, os policiais ameçavam a todo o tempo “vocês
vão morrer”, “vai acontecer outro massacre aqui igual em 95”.
Entenda aqui porque o despejo do acampamneto é ilegal:
https://resistenciacamponesa.com/luta-camponesa/ro-recurso-da-defensoria-publ
ica-prova-que-despejo-em-acampamento-da-lcp-e-ilegal/
Cantando palavras de ordem, com escudos de madeira em punho, erguendo
bandeiras vermelhas, além de enxadas, facões e foices – seus instrumentos de
trabalho – os camponeses se defenderam dos covardes ataques da polícia.
Barricadas em chamas e arames também foram utilizados para impedir a
aproximação e o ataque criminoso dos policiais.
Todo este terrorismo de Estado só tem reforçado ainda mais a disposição de
luta e combate das famílias que, a cada ataque repelido, têm mais e mais
certeza de que estão do lado certo e justo. E, acima de tudo, que organizados
vencerão esta batalha!
Assista os vídeos clicando nos links abaixo
Vídeo 1: https://www.veoh.com/watch/v142109218QZEcg2Ah

Camponeses resistem bravamente e repelem despejo ilegal da PM que ocorre
contra o Acampamento Manoel Ribeiro.
Vídeo 2: https://www.veoh.com/watch/v142106031sN3bsDfN

Camponeses resistem bravamente e repelem despejo ilegal da PM que
ocorre contra o Acampamento Manoel Ribeiro. Foto: Banco de dados AND

