
Manifesto em Apoio à Titulação do Território da Comunidade Quilombola Invernada 

Paiol de Telha 

 

 Vimos por meio deste, manifestar apoio à Comunidade Quilombola Invernada 

Paiol de Telha e cobrar da presidência da república agilidade na publicação do Decreto 

de Desapropriação por Interesse Social do território quilombola demarcado, a fim de 

dar início ao processo de desintrusão do mesmo.  

 Parte da comunidade, que havia sido expulsa de suas terras por imigrantes 

alemães – fundadores da Cooperativa Agrária - na década de 70, encontra-se 

acampada à beira da estrada, em frente à cerca que os/as separa do território que lhes 

é de direito, desde 1996. Desde então, a comunidade resiste bravamente em barracos 

de lona, sujeitos a todo tipo de intempérie e sem estrutura alguma, movidos pela 

esperança de um dia retornarem a seu território.    

 Depois de importantes vitórias no judiciário, como o reconhecimento da 

constitucionalidade do Decreto 4887/2003 pelo TRF4, no dia 21 de outubro de 2014 

foi, finalmente, assinada a portaria de reconhecimento do território do Paiol de Telha, 

primeiro território quilombola reconhecido pelo INCRA no Paraná. Todavia, o direito 

exige que, em sendo o território quilombola ocupado por particulares, seja assinado 

Decreto de Desapropriação por Interesse Social pela presidenta da república antes do 

início do processo de desintrusão, ou seja, retirada dos ocupantes não quilombolas. A 

expectativa era a de que fosse, o mesmo, assinado em 20 de novembro de 2014, dia 

da consciência negra, junto a outros tantos decretos similares, o que não aconteceu. 

 Várias lutadoras e lutadores, que dedicaram a vida à luta pelo reconhecimento 

de seu direito ao território, à cultura e, portanto, à existência enquanto grupo social e 

culturalmente diferenciado, tombaram pelo caminho sem ter visto seu povo retornar 

às terras em que viveram seus ancestrais. A única que pode impedir que mais casos 

como este aconteçam é a presidenta Dilma. O futuro desta e de outras comunidades 

está em suas mãos!  

 

Assina Dilma!  

#AssinaDilma 

 

 


