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No último dia 24 de maio  foi aprovado na e na economia do país. A violência no campo contra o 
Câmara dos Deputados o relatório do deputado Aldo camponês, o assalariado rural, o sem terra, a população 
Rebelo (PCdoB) sobre o Código Florestal por ribeirinha e os trabalhadores extrativistas não pararam. 
esmagadora maioria. No mesmo dia e a na mesma Pelo contrário. Os assassinatos, portanto, infelizmente 
seção grande parte dos deputados saudaram o não são novidades. 
assassinato dos líderes extrativistas José Cláudio A reforma agrária não avançou um centímetro 
Ribeiro da SIlva e Maria do Espírito Santo Silva. Os dois no país, e inclusive deixou de ser o eixo de luta principal 
foram assassinados a tiros no interior do Projeto de dos movimentos, em especial do MST. Mudando da 
Assentamento Extrativista, Praia Alta Piranheira, no luta pela terra e pela reforma agrária, para uma luta 
município de Nova Ipixuna, sudeste do Pará. Na sexta- “contra o agronegócio”, adotando assim uma política 
feria, dia 27 de maio, Adelino Ramos, o Dinho, governista. Política que também se revigorou nos 
sobrevivente do massacre de Corumbiara, foi Sindicatos de Trabalhadores Rurais e na CONTAG - hoje 
assassinado no distrito Ponta de Abunã, em Rondônia. controlada pelo PCdoB, um dos principais partidos do 
Sábado, dia 28 de maio, foi a vez do camponês- governo e hoje aliado do agronegócio. Esse 
extrativista Erenilto Batista Afonso, ele também era deslocamento da “luta pela reforma agrária” para a “luta 
integrante do assentamento extrativista Praia Alta contra o agronegócio” implicou na prática numa 
Piranheira e segundo a CPT, foi morto por ter abdicação da tática da ação direta.  
testemunhado o assassinato de José Claúdio Ribeiro e Para lutar contra o agronegócio é preciso 
Maria do Espirito Santo.Na quarta-feira, dia 01 de Junho, continuar fazer a luta direta pela terra. E a abdicação 
Marcos Gomes da Silva, trabalhador rural do dessa luta (especialmente das ocupações de terras) que 
acampamento Nova Sapucaia, em El Dorado dos marcou a tática do MST durante o governo Lula. 
Carajás, no Pará, foi mais um assassinado. Por fim, os trabalhadores do campo no Brasil 

 Esses quatro assassinatos em menos de uma continuarão a ser assassinatos - como foram agora 
semana ganharam a mídia burguesa na semana que o JOSÉ CLÁUDIO, MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 
agronegócio teve sua grande vitória na câmara dos DINHO, ERENILTO e MARCOS - Enquanto os que 
deputados aprovando o Código Florestal. De maneira matam forem os que governam. A responsabilidade da 
geral este novo código favorece ainda mais a expansão morte dos cinco trabalhadores rurais é toda do atual 
da fronteira agrícola. Na matéria do Causa do Povo Nº governo e dos representantes do agronegócio. Para 
52, de novembro de 2009, “O governo Lula/PT e a luta ampliar seus lucros, não só superexploram os 
pela terra no Brasil” já indicávamos que os sete anos do trabalhadores como matam aqueles que lutam 
governo Lula geraram uma contra-reforma agrária do bravamente pelo seu pedaço de terra e pela defesa do 
agronegócio. meio ambiente contra a exploração e dominação 

A aliança com o chamado “agronegócio” capitalista. Corumbiara, Califórnia Paulista e tantos 
(corporações e setores agro-exportadores diretamente outros ficaram impunes. É a força deste latifúndio que 
coligados, usineiros, empresários do ramo de celulose, tem assassinado homens e mulheres do campo. 
laticínios e frigoríficos) foi fundamental para o governo de Para avançar na luta dos trabalhadores no 
Lula (PT), tanto que um de seus ministros da agricultura, campo hoje, é preciso denunciar a conciliação das 
Roberto Rodrigues, era representante da União da direções dos movimentos de luta pela terra e das 
Indústria de Cana-de-açúcar (UNICA). O sucesso do Centrais e confederações sindicais. Também é 
crescimento econômico brasileiro esteve diretamente necessário criar e organizar oposições de luta, 
associado ao alto preço das commodities no mercado retomando as bandeiras de luta pela terra; por emprego, 
internacional, que favoreceram as exportações piso e aumento salarial nacional para todos os 
brasileiras. Tal situação elevou o peso deste setor no PIB trabalhadores rurais; e pela destruição do latifúndio. 
e na economia brasileira, fruto dos ajustes neoliberais Para isso, é fundamental organizar nossa autodefesa e 
feitos pelo governo Fernando Henrique Cardoso retomar as ocupações de terras e dos prédios do 
(PSDB/DEM).  Hoje o setor representa 36% das governo; os saques de alimentos e remédios. Caso 
exportações brasileiras. contrário, veremos companheiros caírem mortos 

 Assim, a pressão para mudança da legislação pela ação do agronegócio, hoje representado pela 
ambiental, que de certo modo dificultava a expansão do CNA, e pela omissão dos seguidos governos. Ontem 
“agronegócio”, aumentou na medida em que o setor de Fernando Henrique e Lula. Hoje de Dilma Roussef 
tornava-se peça fundamental na composição do governo (PT).

Aos nossos mortos nenhum minuto de silêncio. Mas toda uma vida de luta!

Avante a luta pela terra!
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