Carta-denúncia aos poderes do Estado – Mais um inocente assassinado
Em nossos corações tem habitado a tristeza e revolta, não apenas
pelo assassinato de Jonatas Oliveira, uma criança de nove anos, mas
também pela tentativa de homicídio que sofreu Geovane da Silva Santos,
pai de Jonatas e presidente da Associação de Lavradores do Antigo
Engenho Roncadorzinho, em Barreiros, PE. Os sete pistoleiros
encapuzados que, no dia 10 de fevereiro, invadiram a casa de Geovane
para perpetrar esse ato cruel foram apenas o dedo que apertou o gatilho em
mais um episódio da escalada de violência sofrida pelos lavradores e suas
organizações naquela região.
Essa tragédia é consequência direta da omissão do Estado em relação
à Mata Sul de Pernambuco. Há pelo menos cinco anos se arrastam conflitos
ininterruptos decorrentes da ação de empresários que, apoiados por milícias
armadas, tentam tomar terras de camponeses que vivem há décadas naquele
território. Antes desse último acontecimento trágico já aconteceram várias
tentativas de homicídio, torturas, ameaças, invasões de casas, destruição de
plantações; muitos desses atos foram apoiados pela polícia militar, ou seja,
pelo Estado. E não faltaram avisos e denúncias. Somos obrigados a
concluir que diante de sua inércia – e às vezes colaboração – o Estado é coautor desses crimes.
Unimo-nos a todas as entidades e organizações da Sociedade Civil
para exigir dos poderes constituídos uma solução imediata. Que a
insegurança e o medo não mais dominem e os lavradores e suas famílias
possam viver pacificamente seus direitos à Vida, à Moradia e ao Trabalho.
Que o sangue de inocentes nunca mais banhe essa terra. O Papa Francisco
tem insistido que é preciso garantir a todo ser humano o acesso justo e livre
à Terra, ao Teto e ao Trabalho.
Exigimos os representantes eleitos do Poder Legislativo, do
Executivo e dos responsáveis pela Justiça no Estado para que não prevaleça
a arbitrariedade do poder do dinheiro e das armas sobre o direito da lei e da
justiça. Se os responsáveis não punirem os mandantes deste e de outros
crimes na região e não garantirem aos lavradores o justo direito à Terra e à
moradia, continuarão a perpetuar as estruturas escravizantes que continuam
vigorando na Zona da Mata de Pernambuco.
Esperamos que esta nota seja respondida com atos eficientes de
Justiça capazes de devolver a Paz à região do Engenho Roncadorzinho.
Deixamos claro que nos colocamos em vigília permanente, até que “a

justiça corra como um rio e o direito brote como ribeiro impetuoso” (Amós
5, 24). Por nosso compromisso de amor, imitando Jesus Cristo, nos
colocamos e permaneceremos em meio ao povo que sofre na certeza que
um dia a paz e a justiça reinará.
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