URGENTE: Solidariedade às famílias
camponesas da Baixa Funda (fazenda
Marilândia)

Mais de cem famílias camponesas, há mais de
quinze anos, vivem, trabalham e produzem nas terras da Baixa Funda (Fazenda
Marilândia). Desde o final do mês de novembro de 2012 essas famílias, pela 7°
vez, resistem às tentativas do estado e da “justiça” de expulsá-los das
terras que são suas por direito, por meio de mais uma covarde e absurda
liminar de reintegração de posse.
As terras da Baixa Funda não produziam nada quando estavam nas mãos do

latifundiário Thales Dias Chaves. Hoje, mesmo após a maior seca dos últimos
cinquenta anos na região, os camponeses já plantaram seiscentos hectares de
milho, feijão, abóbora, mandioca, melancia e outros mantimentos.
No dia sete de dezembro de 2012, cerca de trinta famílias da Baixa Funda
procuraram a promotoria de justiça em Manga, buscando impedir que se cumpra a
reintegração de posse.
A promotora Renata de Andrade Santos assumiu o compromisso de intervir no
sentido de impedir que a liminar se cumpra antes que os camponeses colhessem
suas roças. Mas, ainda no inicio do ano de 2013 e, apesar do empenho da
promotora, novamente os camponeses são ameaçados de perderem suas terras.
Corre o boato na cidade de que a liminar seria cumprida na próxima quartafeira, dia 20/02/2013, mas, até o momento, as famílias não foram notificadas.
Os trabalhadores estão alarmados com a possibilidade de acontecer o mesmo que
já ocorreu em outras ocasiões quando tiveram suas casas e plantações
destruídas pela Policia Militar.
Até mesmo porque, nos últimos dias, a situação dos conflitos na luta pela
terra têm se tornado mais agudos e graves na cidade de Manga, tendo em vista
os acontecimentos no acampamento Santa Catarina na Fazenda Pau D`arco onde os
policiais (que estão sob investigação pela Corregedoria de Policia Militar de
Minas Gerais), junto a pistoleiros a soldo da latifundiária Iracema, atearam
fogo nos barracos dos camponeses e os acontecimentos na Fazenda Beirada, onde
os trabalhadores rurais foram vitimados por uma tentativa de massacre levada
a cabo por pistoleiros fortemente armados que contaram com a complacência da
Policia Militar.
No mês de dezembro do ano passado o deputado estadual Paulo Guedes (PT)
realizou uma reunião em Manga com as famílias da Baixa Funda e se comprometeu
a procurar o latifundiário Thales Dias Chaves e intermediar o processo de
desapropriação das terras da Fazenda Marilândia junto ao INCRA.
As famílias camponesas procuraram também a prefeitura de Manga, administrada
pelo irmão de Paulo Guedes, senhor Anastácio Guedes e foram recebidas por seu
Secretário de Agronegócio que afirmou que faria o que estivesse em seu
alcance para que as famílias permanecessem nas terras.
As famílias da Baixa Funda participaram ativamente do I Seminário contra a
criminalização da luta pela terra, realizado em Manga no ultimo dia 18 de
fevereiro, que contou com a participação de movimentos e entidades de todo o
estado como a Liga Operária, Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas e
Bahia, Sindicato dos Trabalhadores das Industrias da Construção Civil de Belo
Horizonte e região (Marreta) e a Comissão Pastoral da Terra e estão decididas
a resistirem em suas terras pelo direito de trabalharem, produzirem e viverem
com dignidade.
Conclamamos a todas as pessoas honestas e de bem, todos os movimentos,
entidades e organizações que apoiam a luta pela terra a se posicionarem
favoravelmente as famílias da Baixa Funda.

Ligue e mande mensagens para os contatos abaixo, exigindo o fim imediato do
despejo da Baixa Funda:
Presidente da República Dilma Rousseff:
Tel.: (61) 3411-1200 / 3411-1201
Ouvidor Agrário Nacional Gercino José da Silva Filho:
Tel.: (61) 2020-0904 / e-mail: gercino.filho@mda.gov.br
Presidente do Incra Carlos Mário Guedes de Guedes:
Tel.: (61) 3411-7474/ Fax: (61) 3411-7489 / e-mail: presidencia@incra.gov.br
Procurador-chefe do Incra Sérgio de Britto Cunha Filho:
Tel.: (61) 3411-7150 / 7140 / Fax: (61) 3411-7820
e-email: sergio.filho@incra.gov.br / sergiobritto.filho@agu.gov.br
Comissão Pastoral da Terra – CPT
Comitê de Apoio a Luta pela Terra em Manga
Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas e Bahia
Manga, norte de Minas Gerais, 19 de fevereiro de 2013

