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Movimento Regional pela Terra
Da resistência  ao protagonismo - vidas inspiradoras

O que é?
Uma iniciativa que busca consolidar uma rede de atores 
na América do Sul para promoção, incidência e debate 
regional sobre o direito a terra e ao território.

Seus objetivos
Oferecer a dirigentes sociais, políticos, acadêmicos, 
estudantes e ativistas um resgate dos processos de 
conquista e titulação da terra no decorrer do século XXI, 
evidenciado a realidade viva de um conjunto muito 
amplo e diversificado da população de cada um dos 
doze países da América do Sul.

Espera-se que o produto deste processo visibilize, em 
dimensão regional, outra imagem da problemática da 
terra e mobilize a sociedade e os governos para buscar 
alternativas e respostas às demandas de terra e território 
dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, de 
agricultores familiares e extrativistas.
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Mil Histórias de Conquistas
A sistematização de mil casos de sucesso no acesso e 
controle da terra e do território constitui o eixo central 
e dinamizador da mobilização Movimento Regional 
pela Terra.

A partir desses estudos de caso, busca-se refletir sobre 
o processo de restituição e distribuição de terras, com o 
que se espera configurar um panorama suficientemente 
representativo e ilustrativo da situação do tema na região 
e das condições de vida, trabalho e demanda dos sujeitos.

Organizações Impulsionadoras

Organizações Parceiras
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A Comissão Pró-Índio de São Paulo é uma das 
organizações parceiras do Movimento pela Terra 
juntamente com Fundación Tierra (Bolívia), Agrosolidaria 
(Colômbia), Sistema de la Investigación de la Problemática 
Agraria del Ecuador (Equador), Base de Investigaciones 
Sociales (Paraguai), Centro Peruano de Estudios Sociales 
(Peru) e  Centro Andino de Acción Popular (Equador).



 

Acompanhe e participe 
Saiba como no site do Movimento pela Terra: 

www.porlatierra.org
 

  @Mov_XlaTierra

  

 MovTierraTerritorio

  

 Por La Tierra

cpisp@cpisp.org.bripdrs@sudamericarural.org 

Entre em contato

www.porlatierra.org
https://twitter.com/@Mov_XlaTierra
https://www.facebook.com/MovTierraTerritorio
https://www.youtube.com/channel/UCPrO5vE9X6kOIcQ4cX6ZjwQ
mailto:cpisp%40cpisp.org.br?subject=Contato%20pelo%20folheto%20%22Movimento%20pela%20terra%22
mailto:ipdrs%40sudamericarural.org?subject=Contato%20pelo%20folheto%20%22Movimento%20pela%20terra%22

