
NOTA DE ESCLARECIMENTO  SOBRE O FECHAMENTO DA BR 101 NORTE

DO ES.

Desde já, cabe fazer uma nítida distinção de representatividades das

lideranças no Estado do Espírito Santo, para que não haja quaisquer

dúvidas dos direitos das comunidades Quilombolas à titulação de seus

territórios, quando a ocupação da terra é feita por terceiros não

quilombolas.

Atualmente existem nos Municípios de Conceição da Barra e São Mateus

mais de 36 Comunidades reconhecidas e certificadas pela Fundação

Cultural Palmares – comunidades estas que fazem parte do território do

Sapê do Norte.

Várias delas estão em processo de titulação aberto junto ao Incra/ES há

anos, ou seja, aguardando a entrega do título definitivo de propriedade à

Associação que representa , de acordo com o art. 215 e 216 da Const.

Federal o decreto 48887/2003, Art. 68 ADCT, a Conv 169 dos Tratados

Internacionais e a lei 12.288/2010 Estatuto de Igualdade Racial, e sobre

esses marcos regulatórios que as comunidades quilombolas foram

reconhecidas e certificadas.

Nós do Movimento Quilombola do Estado do Espírito Santo , não

reconhecemos essas pessoas que estão liderando o fechamento da BR

101, norte, tirando o direito de vários cidadãos de ir e vir!

Reafirmamos que o sr Mauricio de Jesus,que se diz presidente da

Associação de sigla,ANAPAR. Não representa o Movimento Quilombola

no Norte do ES, e nem tem legitimidade reconhecida, e a pauta



apresentada só tem apenas um interesse: Grilagem de terra ou venda e

troca de terras dentro das regiões de eucaliptos, que estão sobrepostos

aos territórios quilombolas do sapê do norte..

Essas pessoas se intitulam pequenos agricultores, cuja única intenção é

fragmentar todo o território quilombola e vender a posse de lotes, como já

ocorrido algumas vezes, tanto que há várias ações de reintegração de

posse ajuizada pela empresa Fibria, atual Suzano, c conforme se comprova

através de um simples consulta no site da Justiça Federal do Espírito.

Nós quilombolas do Sapê do Norte , temos um pertencimento de território

há mais de 300 anos, há mais de tres século as Comunidades Quilombolas

do Sapê do Norte lutam incessantemente para sua manutenção no

território, pelo direito de existirem, de serem reconhecidos como povos

tradicionais, suas tradições como patrimônio imaterial da humanidade e

agora se veem no dilema de litigar contra pessoas estranhas à

Comunidade que se intitulam Pequenos Agricultores, mas que não

pertencem a nenhum quilombo , e assim estão adentrando no território

sem nenhum respeito às organizações!

A situação de invasão por pessoas físicas está se tornando insustentável,

avançam a cada dia mais para os territórios de Angelim I Angelim II,

Linharinho , São Domingos e São Jorge, ambas Comunidades que estão

com procedimentos administrativos abertos junto ao Incra/ES, cuja

ocupação indevida por estes indivíduos só atrasa a finalização da entrega

do território devidamente reconhecido pelo RTID – Relatório Técnico de

Identificação e Delimitação do Território, elaborado pelo INCRA.

Assim, as legítimas lideranças representativas repudiam veementemente

essa manifestação na BR 101 norte ,trazendo reivindicações que não

condiz com sua história e que não é verdadeira!!

PAREM DE SE APROPRIAR DE UMA LUTA QUE NÃO É DE VOCÊS!

NOS RESPEITEM!

São Mateus  03 de fevereiro de 2023




