MOÇÃO DE APOIO
Nós, agricultores/as familiares, trabalhadores/s rurais sem terras, assentados/as em
programas de reforma agrária, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, representantes de
organizações e movimentos sociais, estudantes, pesquisadores e professores universitários,
reunidos no III ENA (Encontro Nacional de Agroecologia) realizado entre os dias 16 e 19 de
maio de 2014 em Juazeiro/BA, manifestamos nosso irrestrito apoio e solidariedade aos
agricultores e agricultoras e funcionários da Conab que foram alvo das operações deflagradas
pela Polícia Federal no Paraná e Santa Catarina em setembro de 2013 e abril de 2014
respectivamente, com o intuito de investigar supostas irregularidades e desvios de recursos do
Programa de Aquisição de Alimentos - PAA.
Tal operação chamou a atenção pelo aparato policial utilizado, pela forma truculenta, covarde
e desumana que estas pessoas foram abordadas em suas residências e locais de trabalho - o
que também gerou grande constrangimento a seus familiares - e pela repercussão
desproporcional do fato nos meios de comunicação, que visam claramente criminalizar as
organizações da agricultura familiar e deslocam a atenção da sociedade da necessária
apuração de irregularidades na execução do programa para um tratamento meramente
policial de um programa fundamental para a realização do direito humano à alimentação.
Defendemos a apuração de toda e qualquer irregularidade, da mesma forma que defendemos
o amplo direito à defesa destas pessoas que foram indiciadas. Manifestamos nosso repúdio à
forma como a ação policial foi realizada, efetivando detenções de pessoas que vinham
colaborando com as investigações e as sucessivas tentativas de "linchamento" político de
gestores públicos da Conab e de lideranças de organizações beneficiárias do Programa.
Reafirmamos a relevância do PAA e exigimos sua continuidade e ampliação, nos marcos que
vem sendo discutidos em suas instâncias de gestão e controle social, assim como a
importância da Conab como órgão executor do PAA
Juazeiro/BA, 19 de maio de 2014

