
MANIFESTO EM DEFESA DA TITULAÇÃO DOS 

TERRITÓRIOS  QUILOMBOLAS  JÁ !!! 

 

Pela Publicação do Relatório Técnico da 

Comunidade de Remanescente do Quilombo Campo 

dos Poli Fraiburgo  - SC 
 

 

As COMUNIDADES REMANESCENTES DOS QUILOMBOS de Santa Catarina, 
juntamente com o MOVIMENTO NEGRO UNIFICADO- MNU-SC vem perante a 

população e o povo brasileiro denunciar a grave situação de ataque aos direitos das 

comunidades quilombolas. 

A luta quilombola é secular. Hoje, informalmente, são mais de cinco mil comunidades 

remanescentes de quilombos, nos mais variados graus de organização e mobilização 

pela defesa de seus direitos e em todos estados da federação. 

Direito estes que vem sendo duramente atacados nas várias esferas do estado, como a 

ADIN- ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo então PFL, hoje DEM e PSD, 

PDL/3654/2008, projeto de decreto legislativo, de autoria do deputado federal do 

PMDB de Santa Catarina Valdir Colatto, as argumentações racistas da bancada 

ruralistas para a retirada da conceituação de quilombos, e pontos fundamentais do 

Estatuto da Igualdade Racial, Lei Nº12.288/2010, as pressões para alterações na 

instrução normativa, IN 20, hoje, IN 57, a intransigências de cunho  racista ambiental 

do IBAMA/ ICMBIO. 

A Comunidade de Remanescentes de Quilombos Campos dos Poli, vem bravamente  

resistindo a todos estes ataques,  há  um longo período em que vem vivendo  opressão, 

esbulho, sofrendo perseguições de jagunços, foi  cerceada sua liberdade em seu 

território, suas  lideranças perseguidas e ameaçadas, acreditou   no compromisso deste 

governo na construção de políticas para quilombolas, discriminada e expropriada 

historicamente .  

Diante da luta e da história a comunidade de remanescentes de quilombos Campo dos 

Poli, não vai recuar dos seus direitos. Foram seguidos todos os procedimentos exigidos 

pelo decreto 4.887/03 para a titulação, construção do Laudo e aprovação pela 

Comunidade, Relatório Técnico, está pronto para a Publicação. No entanto o Presidente 

Nacional do INCRA, Carlos Guedes, desrespeitando o que determina a Instrução 

Normativa realiza uma mudança no procedimento criando uma norma determinando de 

forma arbitraria que as regionais do INCRA não  publiquem os Relatórios Técnicos sem 

a sua autorização. No caso específico da Comunidade dos Remanescentes do Quilombo 

Campo dos Poli – Fraiburgo, esta norma interessa somente a Empresa ... Consideramos 

um retrocesso para luta por titulação dos territórios quilombolas a postura da 

Presidência do INCRA, ao criar normas que não agilizam, e sim impedem a publicação 

pelos INCRA- Regionais, aumentando os entraves no processo. 

Exigimos a imediata publicação do relatório técnico e agilidade no processo de 

titulação.  

 

Titulação já 

Reaja a violência racial !!!! 

Reparação já 

 



Comunidade de Remanescentes do Quilombo Campo dos Poli- Fraiburgo-SC 

Comunidade  dos Remanescentes do Quilombo Aldeia- Garopaba- SC 

Comunidade dos Remanescentes do quilombo Morro do Fortunato Garopaba- SC 

Comunidade dos Remanescentes do Quilombo São Roque – Praia Grande – 

SC 

Comunidade dos Remanescentes do Quilombo Caldas do Cubatão –Santo Amaro –SC 

Comunidade dos Remanescentes do Quilombo Maria/Rosalina – Araranguá - SC 

Movimento Negro Unificado-SC 

 

 

       

     

 

 


