
9 de abril: Dia dos Heróis do Povo Brasileiro

Renato vive! Morte ao latifúndio! Viva a Revolução Agrária!

Em 13 anos  gerenciando o  velho  Estado,  Dilma/Lula/PT não  cumpriu  a 
promessa  de  “reforma  agrária”,  aumentou  o  financiamento  para  os 
latifundiários e a repressão aos que lutam pela terra. Aumentou o número 
de  camponeses,  quilombolas  e  indígenas  assassinados  a  mando  do 
latifúndio. Em Rondônia, especialmente no Vale do Jamari, latifundiários e 
seus bandos armados foram encorajados a desatar uma onda de despejos, 
prisões,  torturas,  sequestros  e  assassinato  de  camponeses,   como  os 
companheiros Enilson e Valdiro, mortos de forma covarde em Jaru, no início 
do  ano.  Todo  esse  terrorismo  tem  a  cobertura  do  gerente  Confúcio 
Moura/PMDB e do comandante geral da PM coronel Ênedy.

Apesar de toda repressão e ataques de todos os lados, a luta pela terra não 
parou  e cresce  cada  dia  mais.  Em fevereiro,  centenas  de  camponeses 
marcharam  vigorosamente  em  Ariquemes,  não  se  intimidaram  e  com 
firmeza e a dignidade de quem trabalha, deixaram claro a disposição de 
persistir e avançar na justa luta pela terra. A manifestação deixou claro que 
os latifundiários e seus serviçais, esses sim, são os verdadeiros assassinos 
e terroristas em Rondônia! O povo têm sede de justiça e vingança pelos 
abusos e matanças, pelo sangue derramado de seus filhos e líderes.

Abaixo a corrupção e a farsa eleitoral!
Fora PT, PSDB, PMDB e todos partidos eleitoreiros!

Atualmente  o  Brasil  passa  por  uma grave  crise  econômica  e  assiste  a 
comprovação do fracasso da gerência oportunista do PT que se afunda na 
corrupção generalizada, que é parte inseparável desse sistema apodrecido.

Setores  mais  fascistas  das  classes  dominantes,  encabeçados 
principalmente  pela  mentirosa  e  enganadora Rede  Globo  apresentam o 
judiciário e a polícia federal como os mais honestos, grandes defensores do 
povo  e  salvadores  da  pátria.  Esses  juízes  e  policiais  que  agora  se 
apresentam como “guardiões da moral”, os camponeses conhecem bem: 
são os mesmos que assinam e cumprem ordens de despejo e prisão de 
camponeses  num  piscar  de  olhos,  enquanto  deixam  livres  e  impunes 
latifundiários e seus pistoleiros, mesmo quando pegos em flagrante.

Juízes, parlamentares e todo tipo de politiqueiro se acusam e brigam entre 
si interessados em cargos e esquemas, mas todos servem aos interesses 
de  uma minoria  de parasitas,  os  latifundiários,  banqueiros,  empreiteiras, 
mineradoras e países imperialistas. Nenhuma mudança verdadeira pode vir 
dessa  corja  de  corruptos  e  de  sua  farsa  eleitoral.  Todas  as  siglas  dos 
partidos eleitoreiros PT, PSDB, PMDB, PTB, PSB, PDT, DEM, Pecedobê, 
etc, são farinha do mesmo saco!

Não  adianta  salgar  carne  podre!  O  caminho  para  as  verdadeiras 
transformações democráticas é avançar com a Revolução Agrária: tomar 
todas  as  terras  do  latifúndio,  cortar  por  conta  e  entregar  lotes  aos 
camponeses  sem  terra  ou  com  pouca  terra;  avançar  a  produção 
camponesa  cada  vez  de  forma  mais  cooperada;  avançar  com  as 
Assembleias Populares, onde os moradores decidem sobre tudo o que lhes 
diz respeito. É a Revolução Agrária que abre caminho para a construção de 
um Novo Brasil, de liberdade, justiça, trabalho e uma Nova Democracia. Só 
a  ação  vigorosa  do  povo  trabalhador,  pode  varrer  com o velho  Estado, 
libertar e salvar o país da ruína. Este é o caminho apontado e que seguiram 
tantos  heróis  do  nosso  povo.  É  um  caminho  longo  e  difícil,  mas  de 
brilhantes perspectivas e “por mais que demore, vamos triunfar”!

LCP – Liga dos Camponeses Pobres de Rondônia e Amazônia Ocidental
MFP – Movimento Feminino Popular

No dia  9 de abril  de  2012 o companheiro Renato Nathan foi  covardemente 
assassinado pela polícia a mando de latifundiários, em Jacinópolis (região de 
Buritis). Esta data passou a ser considerada pela LCP e outras organizações de 
luta  como o  Dia  dos  Heróis  do  Povo  Brasileiro  e  por  todo  país  são  feitas 
atividades para celebrar e homenagear os homens e mulheres que dedicaram 
suas vidas à luta.

Companheiros Renato Nathan, Cleomar Rodrigues, Enilson Ribeiro e Valdiro Chagas,  
heróis do povo brasileiro.


