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Patrocínio

Jovens e quebradeiras de coco, contemplados pelo projeto 
Pindova, participaram, em São Luís, no início de setembro do 
Seminário sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR). A 
atividade foi organizada pelo Movimento Interestadual das 
Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB) e contou com a 
participação de lideranças dos povos e comunidades 
tradicionais do Maranhão, Pará, Tocantins e Piauí.

Integrantes do Pindova participam de Seminário sobre o CAR

A apresentação da promotora Eliane Moreira, do Ministério 
Público do Pará chamou atenção para o uso do CAR como meio 
de regularização fundiária. “Existe a falta de rigor, pois, áreas 
estão sendo cadastradas sem terem a devida posse. Tem que 
haver critérios para que não seja um sistema de grilagem de terra”. Ainda 
segundo a promotora, “o CAR de um terceiro em terras quilombolas, 
indígenas e de quebradeiras de coco não deveria ter sido permitido”. Em 
milhares de cadastros há sobreposições com outros imóveis rurais. No 
Maranhão consta que todas as terras disponíveis foram inseridas no CAR, 
qualquer cadastramento realizado por comunidade e povos tradicionais não 
terá disponibilidade da propriedade, havendo a sobreposição.

Alerta

A luta e os desafios do povo Akroá-Gamella, contemplados pelo 
projeto Pindova, integra o relatório Teia 2013/2016 dos Povos e 
Comunidades Tradicionais. O documento, lançado no início de setembro, 
relata histórias de vida e de luta de indígenas, pescadores, ribeirinhos, 
quebradeiras de coco, quilombolas, camponeses, geraizeiros e sertanejos.

O relatório, que é rico em informações sobre a luta em direção à 
garantia territorial e do Bem Viver, acumula a realização de cinco 
Encontrões ao longo de quatro anos. Mais de 400 pessoas em cada um de 
tais encontros trocando vivências, sementes, saberes e estratégias de 
lutas e de renovação para não perderem a esperança diante das 
dificuldades e fortalecer os movimentos que representam os povos e 
comunidades tradicionais. Entre as organizações que apoiam a Teia estão: 
Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB), 
Conselho Indigenista Missionário (CIMI), Comissão Pastoral da Terra (CPT), 
Núcleo de Estudos sobre Reforma Agrária (NERA/ UFMA), CSP CONLUTAS, 
Coletivo Nódoa.

Comunidade contemplada pelo Pindova está no relatório TEIA

indicam que dos 4 milhões de 
cadastros ambientais rurais de pessoas 

realizados no país, somente 1.744 são 
de povos e comunidades tradicionais.

ESTATÍSTICAS DO CAR

O PINDOVA é uma proposta do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB), 
elaborado em parceria com o NCADR-Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural da Universidade 
Federal do Pará. A Petrobras através do Programa Petrobras Socioambiental é patrocinadora do Projeto 
PINDOVA: Gente Nova na Vida do Babaçual. O Projeto PINDOVA é uma ideia que busca unir mulheres 
experientes na luta cotidiana pela VIDA DIGNA NAS FLORESTAS DE BABAÇU com jovens que querem 
transformar seus futuros com oportunidades de escolhas nas suas comunidades rurais.


