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poder político 
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do latifúndio no 
estado do RS.

ELTON BRUM VIVE! CONTINUAR A LUTA DOS POBRES DO CAMPO!

FAGOpinião Anarquista

Federação Anarquista Gaúcha. 
Agosto de 2012.

Quarenta e quatro anos, pai de dois filhos, organizado no MST, Elton 
não era um dirigente, não era um nome que tinha lugar na mídia. Ele é a 
imagem crua de uma incansável batalha dos pobres do campo que peleiam uma 
vida mais justa e menos judiada para os trabalhadores. Lembrança dolorosa da 
ação violenta de um sistema que derrama sangue para defender os interesses 
das suas classes dominantes.

A justiça na nossa sociedade é sempre uma justiça de classe, que cobre 
com a impunidade o crime do ricos e penaliza e sacrifica os oprimidos. A 
sentença de morte das oligarquias rurais, os capitalistas do agronegócio e o 
poder político atingiu Elton Brum para atacar todo movimento dos 
trabalhadores, pra impor repressivamente a desarticulação da luta por reforma 
agrária no coração do latifúndio no estado do RS. Por isso reclamar em alto e 
bom som essa memória é lutar sem tréguas nas condições de hoje para que se 
mude a vida coletivamente e se faça justiça social pela ação direta dos 
trabalhadores, na terra onde domina o poder, o privilégio e a riqueza de uns 
poucos donos. 

A reforma agrária está paralisada no Brasil. O agronegócio domina no 
campo associado com o latifúndio e o Estado. Extensas monoculturas de soja, 
cana, celulose, empresas de mineração, etc. são os principais produtos do país 
para negócios comerciais com o estrangeiro. Os donos das terras estão mais 

Em 21 de agosto de 2012 completam-se 3 anos de impunidade dos assassinos do trabalhador rural sem terra 
Elton Brum da Silva, durante a brutal desocupação da fazenda Southal no município de São Gabriel – RS . 
Um tiro pelas costas matou o companheiro, de um calibre 12 disparado pela polícia gaúcha a mando dos 
grandes proprietários rurais e governantes que jamais admitiram ver a terra sendo ocupada e dividida entre 
quem de fato quer e precisa trabalhar e produzir sobre ela. 
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bancos e as 

empresas 
transnacionais, 

tem o poder sobre 
o orçamento da 

agricultura, o 
perdão das dívidas 

com o governo, 
atropelam normas 

ambientais.
A greve dos 

servidores do Incra 
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trabalho e a 
contratação de 4 

mil novos 
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poderosos, formam uma coligação capitalista com os bancos e os grupos 
transnacionais, tem o poder sobre o orçamento da agricultura, o perdão das 
dívidas com o governo, atropelam normas ambientais. Durante o último ano o 
Incra teve um corte de 70% no orçamento do custeio para funcionamento do 
órgão. A greve dos servidores do Incra e MDA reivindica salários, melhores 
condições de trabalho e a contratação de 4 mil novos trabalhadores para 
atender esse setor.  

O governo do PT, com Lula e com Dilma, trocou o projeto de reforma 
agrária pela cooptação burocrática de dirigentes dos movimentos sociais com 
políticas mínimas que não atingem todos assentamentos e não mudam a 
estrutura fundiária do país.      
                                        

A conjuntura dos assentamentos de São Gabriel, onde mataram o Elton, 
passados mais de três anos atesta a política miserável a que foi entregue a 
reforma agrária. 
 
1 -  O Incra foi transformado numa tapera sem recursos e sem funcionários que 
no máximo é fiscal da miséria dos assentamentos; 

2 - Falta de estradas de acesso para o transporte escolar das crianças e 
escoamento da produção;

3 - Falta de rede de distribuição de água potável agravado no último ano pela 
seca que obrigou as famílias a percorrerem quilômetros em busca de água de 
barragens e rios. 

4 - Atraso na liberação dos créditos para os trabalhadores aplicarem na 
produção, provocando o êxodo das famílias do assentamento e a procura de 
trabalho assalariado em outras regiões;

5 - Inexistência de investimento na infra-estrutura produtiva dos 
assentamentos;

6 - Ainda há assentamentos que em três anos não foram demarcados e não tem 
rede de energia instalada.

Históricas marchas e ocupações fizeram a luta de classes romper a “paz” cruel 
e opressiva dos latifúndios na região de São Gabriel. Tudo indica que a peleia 
não acabou. Que a melhor homenagem aos companheiros que caíram lutando é 
continuar seus sonhos, não desistir nunca! 

Atuar forte e pela base na união dos 
trabalhadores para ter uma reforma agrária 

que enfrente o agronegócio e os governos 
de conciliação de classes. 

Construir formas coletivas e de ajuda mútua 
sobre a terra e os meios de produção. 

Lutar e criar poder popular. 
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