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APRESENTAÇÃO
Boletim CEDEFES

é um informativo institucional
que tem por objetivo compartilhar as ações do CEDEFES junto aos
povos indígenas, quilombolas, trabalhadores e trabalhadoras do campo
em Minas Gerais.
Visa permitir aos associados, parceiros, apoiadores, público alvo e
usuário acompanhar mensalmente as atividades executadas pela
instituição, tornando-se um importante canal de informação,
comunicação e interlocução.
É uma publicação trimestral, virtual e disponibilizada gratuitamente
no site do CEDEFES: www.cedefes.org.br
A continuidade desse boletim só é possível devido apoio financeiro
dos nossos parceiros da MZF – Missionszentrale der Franziskaner que
nos permitiu retomar a edição do Boletim Cedefes após um longo
período de interrupção.
Que bom estar novamente com vocês! Boa leitura!

DIRETORIA CEDEFES
2020-2022
Presidenta: Leda Maria Benevello de Castro;
Tesoureira: Regina Campos;
Secretária: Luci Rodrigues Espeschit;

Conselho Fiscal :
1) Amanda de Amorim Alves;
2) Marilda Quintino Magalhães;
3) Alberto Pelliccione Filho.

Suplentes Diretoria Cedefes:
1ª Maria Elisabete Gontijo dos Santos;
2ª Vanda Porto Tanajura.

Suplente do Conselho Fiscal:
Maria Beatriz Gontijo dos Santos
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Mensagem da

PRESIDENTA

*Leda M. Benevello de Castro

Caros companheiros de luta, sócios e amigos do
CEDEFES:
Depois de uma interrupção, por dificuldades
operacionais e financeiras, estamos de volta com o
Boletim do CEDEFES, que esperamos manter com
regularidade, apesar dos desafios que ora
enfrentamos.
Desde 2016, com a deposição da presidente Dilma
Roussef, por subterfúgios jurídicos e parlamentares
de todos conhecidos, encerrou-se no País um
período de 13 anos de governos trabalhistas, os
quais conseguiram, talvez por causa das muitas
concessões aos donos do poder econômico e
político, emplacar algumas políticas sociais com
impacto positivo na vida das nossas populações
mais pobres. Entre esses, salientamos aqueles
grupos sociais que constituem o alvo do trabalho
social do CEDEFES desde sua fundação, em fins de
1985: trabalhadores sem terra ou com pouca terra,
etnias indígenas e comunidades quilombolas.
Durante o período progressista, nossa entidade
continuou pequena e fiel aos seus objetivos
originais, e priorizou ações e projetos junto às
comunidades negras rurais de Minas, que
paulatinamente foram assumindo sua identidade
quilombola, e se organizando para a defesa de seus
direitos,
então
reconhecidos,
ainda
que
embrionariamente, pelas instituições do Estado.
Neste trabalho, o CEDEFES contou com o apoio de
sempre de seus sócios e amigos, e da organização
alemã Misereor, tornando-se uma entidade de
referência nesta questão.
Todos lembram como o vice-presidente golpista,
transformado presidente, buscou imediatamente
realizar um fortíssimo ajuste fiscal, políticas
econômicas recessivas e reformas antissociais
típicas do receituário neoliberal e que aprofundaram
o desemprego, a terceirização da força de trabalho,
a desigualdade social e a miséria da população mais
pobre. Tudo isto com o aval dos donos do poder, do
dinheiro, da mídia e da maioria dos segmentos
sociais médios.

As crises política, social e econômica só
aumentaram entre 2016 e 2018 e engolfaram nelas o
processo eleitoral de 2018, fortemente polarizado
por segmentos de ultradireita e neopentecostais, que
pautaram um antipetismo delirante, mascarado de
luta contra a corrupção de agentes públicos e que
serviu de porta de entrada para um discurso de ódio
aos direitos humanos, às minorias sociais, aos
grupos identitários, às políticas compensatórias,
educacionais e culturais dos governos trabalhistas
que, a despeito de suas fragilidades, representaram
um efetivo avanço civilizatório no Brasil. O
resultado foi a eleição deste governo de ultradireita,
que vem, desde o ano passado, ampliando a
destruição
de todos os avanços políticos e
institucionais dos primeiros anos deste século.
Mal começamos a nos reorganizar, como sociedade
civil, e redinamizar os movimentos sociais e
políticos para uma oposição mais consistente contra
esta situação, e somos tragados por outro flagelo: a
pandemia do coronavírus que está provocando em
todo o mundo uma crise sanitária sem precedentes,
desde pelo menos o início do século passado! Suas
implicações e consequências sociais e econômicas
serão enormes e ainda pouco previsíveis! No caso
do Brasil, esta crise sanitária terá um impacto ainda
mais terrível, pois ocorre numa sociedade
extremamente desigual, sofrendo desde há alguns
anos o impacto da desconstrução neoliberal e com
um desgoverno tão alucinado como este!
Neste quadro social tão perverso cabe mantermos
firme o curso, tocar em frente e resistir ao
desânimo, às dificuldades e aos desafios de toda
espécie, que já estamos enfrentando. Continuar
nosso trabalho social, voluntário para a maioria de
nós, é nossa resposta, nossa forma de dizer que
estamos presentes junto aos grupos excluídos,
nossos amigos. Este é o compromisso da nova
diretoria do CEDEFES que assumiu em fevereiro
deste ano, para um mandato de dois anos.
*Leda Maria Benevello de Castro é a atual presidenta do
Cedefes, eleita pelo período de 01/02/2020 a 31/01/2022.
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NOTÍCIAS
1ª Romaria da Arquidiocese de Belo Horizonte pela Ecologia Integral a
Brumadinho
No dia 25/01/2020 – um ano após o maior crime
ambiental no estado de Minas Gerais, onde o
rompimento da barragem de rejeitos de minério da
Vale matou 272 pessoas, destruiu rios e meio
ambiente, vários eventos espalhados pela cidade
tiveram por objetivo apoiar as vítimas dessa
tragédia e relembrar esse episódio doloroso e ainda
impune. Na mesma data, aconteceu a 1ª Romaria
da Arquidiocese de Belo Horizonte pela Ecologia
Integral a Brumadinho, evento ecumênico com a

participação das famílias enlutadas, guardas de
congados, principais movimentos sociais e
entidades da sociedade civil que atuam na área e
caravanas de várias paróquias de BH. O Cedefes
esteve presente nesse evento através das associadas
Alenice, Leda, Marilda, Rosana, Henrique...
Veja fotos abaixo:
Leia mais...
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Reunião para discutir situação territorial da Aldeia Verde, em Ladainha

No dia 10/02/2020 aconteceu na Casa da
Gabinetona, em Belo Horizonte, reunião com
representantes indígenas, entidades e poder público
para discutir a situação dos Maxakali da Aldeia
Verde, em Ladainha. Várias frentes de ação foram
elaboradas. Estiveram presentes na reunião Sueli e
Isael Maxakali, Dr. Diego (DPU), Renata (Caritas),
Lethicia (Cimi), Deborah (Mandata Andréia de
Jesus), Izabel Missagia (Cedefes, UFRRJ), Marilda
(Cedefes), Geralda Soares (Pesquisadora), Tadeu

(Mandato Patrus Ananias), José Ribeiro (Mandato
André Quintão), Marcelo (MPMG), Avelin Buniacá
(Mandato Cida Falabella), Rafa Barros (Mandato
Áurea Carolina), Júnia Torres (Associação Filmes
de Quintal), César Guimarães (Saberes Transversais
UFMG), Cláudia Magnani (Pesquisadora) e
Roberto Romero (UFRJ). Clique no link a seguir
para mais informações.
Leia mais...
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1º Seminário Projeto Quilombo Vivo: apoio e fortalecimento dos
quilombolas do Serro

No dia 15/02/2020 aconteceu o primeiro seminário
para apresentação do Projeto Quilombo Vivo: apoio
e fortalecimento dos quilombolas do Serro. O
objetivo do seminário foi apresentar o projeto às
comunidades quilombolas e demais participantes,
possibilitar a participação ativa das comunidades no
planejamento das atividades e eleger os membros
representantes do conselho Gestor. O projeto é
resultado de uma parceria entre CEDEFES, a
Federação das Comunidades Quilombolas do
Estado de Minas Gerais – N’Golo e a PUC-Minas e
tem por objetivo a melhoria das condições de vida
das comunidades quilombolas existentes no
município do Serro.

Nesse contexto, os parceiros construíram o “Projeto
Quilombo Vivo: apoio e fortalecimento dos
Quilombolas do Serro – Minas Gerais”, que está
estruturado a partir de 3 eixos fundamentais:
prestar assessoria jurídica às comunidades negras
rurais existentes no município do Serro, realizar
estudo hidrológico e construir, de modo
democrático, plano de manejo dos recursos hídricos
existentes na bacia hidrográfica do Rio do Peixe e
do Córrego Siqueira; apoiar a prosperidade
econômica das comunidades quilombolas por meio
da adoção do sistema de produção agroflorestal
para, ao mesmo tempo, aumentar a renda da
comunidade com a preservação do meio ambiente.
Leia mais...
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Nota de Repúdio sobre ação da Polícia Militar em Comunidades
Quilombolas em Minas Gerais

No dia 21/02/2020, o CEDEFES publicou nota de repúdio a ação da Polícia Militar de Minas Gerais em
comunidades quilombolas do estado, devido a atitudes de coação e constrangimento dessas comunidades.
Leia mais...
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Primeira reunião de associados CEDEFES

A primeira reunião de associados do CEDEFES só
pode acontecer em março desse ano, devido à chuva
intensa que atingiu Belo Horizonte em janeiro e
fevereiro e os transtornos de mobilidade causado
por alagamentos e deslizamento de terra em toda a
cidade.
A reunião aconteceu precisamente no dia
05/03/2020, na sede da entidade e teve como
objetivo principal apresentar os projetos em curso e
comunicar os novos rumos do CEDEFES proposto
pela nova diretoria.
Na
ocasião
foram
apresentados os colaboradores mais recentes
da entidade, professores Denise e Ricardo, recém
aposentado da PUC Minas.
A nova diretoria pontuou que a meta da entidade é
de “retomar o velho espírito do CEDEFES”, sob o
desafio de retomar temáticas antigas num contexto
político desfavorável, marcado pelo medo e pela
perseguição a lideranças. Retomar os vínculos com
os movimentos do campo e sindicais será um
exercício que a atual diretoria colocará em prática.
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8 de março: Dia Internacional de Luta das Mulheres!

No dia 08/03/2020 o CEDEFES esteve presente,
através das associadas Rosana Avelar, Maria
Aparecida Miranda e Marilda Quintino, no ato
contra a violência e pela igualdade de direitos das
mulheres, que aconteceu em Belo Horizonte, em
razão do dia Internacional da Mulher.

A manifestação faz parte da mobilização popular
unificada para o dia 8 de março, conhecido como
“8M Popular – Dia Internacional de Luta das
Mulheres”.
Leia mais...
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ASSOCIADOS EM foco
A arte não pode parar!
A nossa querida Luciana Priscila (Lupri) contadora
de histórias, arte educadora e também associada
CEDEFES acaba de participar, em março desse ano,
do projeto ‘Redemoinho de Histórias’ – um projeto
lindo de viver que reúne diversos contadores de
história com o objetivo contar histórias para
crianças e adultos através de redes sociais, levando
alegria e amor para todos nesse momento tão difícil
de isolamento social por conta da pandemia de
coronavírus. A estréia do projeto aconteceu no dia
28 e 29/03 e o sucesso foi tão grande que terá
continuidade. A próxima apresentação está prevista
para 04/04. Acompanhe o Redemoinho de Histórias
pelo Instagram: @redemoinhodehistorias

Clique aqui e assista o vídeo de participação
da Lupri no Redemoinho de Histórias
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PROJETOS
Projetos em curso 2020
Financiador

Projeto

Objetivo

Duração

MISEREOR

“Cidadania Quilombola:
resistência e preservação
das comunidades de
quilombos do Estado de
Minais Gerais”

Apoiar
as
comunidades
quilombolas de Minas Gerais
no fortalecimento de sua
resistência às ameaças a
sua sobrevivência, na defesa
da sua preservação e da
continuidade como grupos
identitários,
territoriais
e
culturais de nossa sociedade
diante de uma conjuntura
nacional
extremamente
adversa.

01/01/2020 a
31/07/2023

KMB

Apoio Institucional

Apoio à infraestrutura e
pagamento do técnico
administrativo

02/2020 a
01/2021

Cidadania e Direitos Sociais:
Informação como ferramenta
de luta das Comunidades
Tradicionais de Minas Gerais

Objetiva a manutenção da
memória dessas
comunidades e a
contribuição na divulgação
de suas lutas, através da
atualização técnica das
mídias de comunicação do
Cedefes, garantindo a
excelência desses canais.
Atividades Propostas:

01/2018 a
12/2020

KatholischeMännerbewegung
MZF – Missionszentrale der
Franziskaner

-Atualização Técnica e
melhoramento de layout do
Boletim Cedefes;
-Atualização Técnica e de
linguagem de programação
do sitio do Cedefes na
internet: www.cedefes.org.br;
-Finalização e
disponibilização do Banco de
Imagens no sítio Cedefes;
-Aquisição de acervo.
-Aquisição de móveis de
biblioteca/arquivo e
equipamentos de informática
para preservação do acervo;
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AGENDA
20/12 a
20/01/2020

19/03 a 31/03

Recesso
Nesse período as atividades do CEDEFES estiveram suspensas
devido recesso de final de ano e férias da equipe.

Quarentena CEDEFES
Em cuprimento ás leis sanitárias que recomendam
isolamento da população de Belo Horizonte para conter o
avanço do coronavírus, as atividades presenciais do
CEDEFES ficam suspensas pelo período proposto, podendo
ser prolongada conforme evolução da pandemia ou
orientações de saúde pública. Nesse período, a equipe ficará
em comunicação ‘online’ e prosseguindo com atividades que
podem ser realizadas remotamente e em casa.
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Faça uma visita ao nosso

SITE

WWW.CEDEFES.ORG.BR

DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL, O SITE CEDEFES
CONTINUARÁ SENDO ATUALIZADO DIARIAMENTE !
Entre no site e acompanhe as ações de solidariedade durante a quarentena em
prol da sobrevivência de trabalhadores e trabalhadoras do campo, indígenas,
quilombolas e povos tradicionais.
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ALERTA CORONAVÍRUS :

Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva
Rua Demétrio Ribeiro, 195, Bairro Vera Cruz,
Belo Horizonte/MG - CEP : 30.285-680,
Tel: (31) 3224-7659
Cel (31) 98647-4821
E-mail: cedefes@cedefes.org.br
Site: www.cedefes.org.br

Visite o facebook e
site do Cedefes:

EXPEDIENTE
DESSA EDIÇÃO:
Redação: Ana Paula de Oliveira, Rosana Cristina de
Avelar, Leda B. Castro.
Revisão e Diagramação: Ana Paula de Oliveira

PARCEIROS:

Esta publicação é produzida com apoio financeiro do MZF – Missionszentrale der Franziskaner 21

