
 corregedor geral, desembargador Marcelo Carvalho Silva, a anunciar no Fórum de Corregedores-
Gerais da Região do MATOBIPA, a criação do Núcleo e Conselho de Regularização Fundiária do 
Maranhão.
Outro aspecto positivo e de fortalecimento à luta em prol da conquista do território e do bem viver por 
parte dos povos e comunidades tradicionais, principais vítimas do conflito pela terra, foi o convite feito 
pela CGJ/MA, aos representantes da CPT, Ronilson Costa, e MIQCB, Francisca Nascimento (em 
reunião realizada na segunda-feira (11)  em São Luís), para apresentarem no Fórum de Corregedores, 
o cenário de devastação, desmatamento, violência física e psicológica que enfrentam. Entre os mais 
diversos problemas fundiários estão: a grilagem de terras; ocupação desordenada das áreas 
urbanas/cartas de aforamento; áreas urbanas consolidadas sobre terras públicas; fraudes nos registros 
de imóveis; títulos precários expedidos pelos estados e União; terras públicas ocupadas; agricultores 
sem título de propriedade; expansão agrícola, entre outros.

 

Apoio:

APÓS REUNIÃO COM CPT E MIQCB, CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA PROPÕE INSTALAÇÃO DO NÚCLEO E 

CONSELHO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

 

QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU PARTICIPAM 
DO ENCONTRO NACIONAL DE AGROECOLOGIA

 

Mais da metade dos ameaçados de morte no 
país e das tentat ivas de assassinato 
envolvendo conflito no campo estão no 
Maranhão. Dentre as vítimas ameaçadas, seis 
são quebradeiras de coco babaçu. Os dados 
constam no Caderno de Conflitos no Campo da 
CPT lançado no início de junho.
O cenário desolador apresentado pela 
Comissão Pastoral da Terra (CPT) e pelo 
Movimento Interestadual das Quebradeiras de 
Coco Babaçu (MIQCB) à Corregedoria Geral 
de Justiça do Maranhão (CGJ/MA) levou o 

 Troca de vivências para fortalecimento da agroecologia em busca do bem viver. É a rotina das 
quebradeiras de coco babaçu e centenas de representantes de povos e comunidades tradicionais, 
agricultoras e agricultores familiares desde o dia 01 de junho quando começou o do IV Encontro 
Nacional de Agroecologia (ENA), em Belo Horizonte (MG). A atividade será encerrada hoje (03) com 
uma marcha pelas ruas da capital mineira.   Dona Maria de Jesus Bringelo (Dona Dijé), liderança da 
região do Médio Mearim (MA), ressaltou a importância da agroecologia. “`Cumpre um papel essencial 
para a população e cidades com a produção e comercialização de alimentos saudáveis e a 
preservação da água, recursos naturais e florestas”, enfatizou. Para a dona Socorro Teixeira, 
coordenadora do MIQCB no Tocantins, o ENA é um momento de reconhecimento e consolidação das 
práticas sustentáveis da agroecologia.
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