Estratégia Quilombola MA
CARTA DOS QUILOMBOS DO MARANHÃO
(GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICÍPAIS)
Senhores gestores Federal, Estadual e Municipais.
Os quilombos do Maranhão e entidades de apoio subscritas abaixo vêm respeitosamente
encaminhar nossa carta de diálogo que tem como ponto principal a afirmação dos nossos
direitos territoriais que tem se agravado no atual momento de crise da saúde publica do nosso
país, e ainda reafirmar ações para o período da crise e pós-crise, conforme descritos abaixo.
Reclamamos fortemente que não sejamos relegados ao
seletivíssimo, por vezes, deliberadamente ao
esquecimento, invisibilizando e excluindo o nosso povo
na distribuição das políticas públicas.
Quilombos do Maranhão
Considerando o contexto de pandemia em decorrência do Covid 19 (novo coronavírus), ás
orientações da Organização Mundial de Saúde e autoridades de saúde competentes, por
intermédio desta carta, tornarmos público a situação das Comunidades Negras Rurais
Quilombolas do Maranhão e exigimos dos governos, federal, estadual e municipal a adoção de
medidas que possam minimizar os efeitos da pandemia nos nossos quilombos.
No Maranhão, atualmente temos cerca de 1.350 (site bolsa família), Comunidades Negras
Rurais Quilombolas identificadas, aproximando-se do quantitativo de mais de *6.750 famílias.
Essas comunidades estão entre os grupos mais vulnerabilizados da sociedade, em virtude dos
efeitos das múltiplas formas de racismo, de exclusão socioeconômica, de violência física e
simbólica que incidem sobre esses grupos pela política genocida de escravidão negra.
O não cumprimento dos direitos constitucionais, a não efetivação da titulação definitiva dos
territórios, o não acesso às políticas públicas, são complicadores no combate ao novo
coronavírus (covid 19), que requer condições mínimas de higiene, segurança territorial e
alimentar. Existem comunidades que não dispõem de acesso total ao seu território, à água
potável, poços artesianos, postos de saúde e condições sanitárias mínimas; comunidades e
famílias que estão sendo ameaçadas de serem expulsas e/ou deslocadas de seus territórios;
famílias que são impedidas, por supostos proprietários de terra, de produzirem seus
alimentos, de fazerem roça, ou ainda com dificuldade financeira e/ou de acesso aos centros
comerciais para aquisição de alimentos. A ameaça do direito ao território coletivo, às

Contatos: (98) 983441316 (Célia Pinto), (98) 999921547/981683606 (Mauricio), 992395667
(Antônia)

Estratégia Quilombola MA
condições de vida digna, acirrado neste momento de pandemia, se constitui na perpetuação
da política de genocídio, contra nossa existência e nosso modo de vida.
Os serviços de saúde chegam precariamente às comunidades quilombolas. Os mais velhos viade-regra, já têm algum tipo de doenças crônicas e proveniente da população negra e
compõem o grupo de risco. Nesse momento a maioria das comunidades está sem o
atendimento básico, diante da suspensão dos serviços de Agentes Comunitários de Saúde, o
que contribui para o agravamento de doenças e imprecisão nas informações de combate ao
novo coronavírus (Covid 19).
Conscientes que as comunidades quilombolas, de maneira acentuada, sentirão fortemente os
efeitos da pandemia, exigimos ações do governo federal, estadual e municipal para os
quilombolas no Maranhão, no sentido de atender o mais urgente possível as medidas
emergenciais abaixo relacionadas.
1. Apoio nas medidas de auto gestão quilombola em relação ao isolamento social, assim
como proibição de entrada de não quilombolas nos quilombos;
2. Que o Estado e os municípios mantenham as medidas do isolamento social e siga as
recomendações da OMS, da Secretaria Estadual e Municipais de Saúde, assim como os
especialistas, como forma de conter a disseminação da Covid 19 nos quilombos
maranhenses.
3. Manter as medidas de restrição a transportes intermunicipais (incluindo o ferry boat)
para as regionais de maior número de quilombos, com mudanças gradativas de acordo
com o quadro apresentado da pandemia no Estado;
4. Suspender o cumprimento de qualquer ação de deslocamento forçado de
comunidades, expulsão de famílias dos territórios no período da pandemia;
5. Suspender qualquer ação ou obra que tenha impacto em territórios quilombolas, não
devendo ser realizada nenhum ato de Consulta Prévia no período da pandemia;
6. Imediata liberação dos Agentes Comunitários de Saúde nos quilombos para o
acompanhamento das pessoas que estão no grupo de risco;
7. Ampliar a campanhas de vacinação do H1N1 em comunidades quilombolas;
8. Distribuição de alimentação para famílias ou comunidades em situação de conflito ou
vulnerabilidade extrema em dialogo com instituições e ou lideranças locais;
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9. Fortalecer a rede hospitalar nas regiões do Maranhão com investimentos direto e
urgente nos hospitais regionais que receberão os infectados com novo coronavirus;
10. Ampliação e atualização do Plano Maranhão Quilombola, garantindo fundo
orçamentário para efetivação das políticas públicas destinadas às comunidades
quilombolas visando sua sustentabilidade e autonomia econômica, considerando o
contexto atual e o agravamento das vulnerabilidades ocorridas no período da
pandemia;
11. Ampliar a compra de produtos da agricultura familiar dos quilombolas, cujo
escoamento foi prejudicado em função do CONVID-19, para distribuição em
comunidades quilombolas que tiveram a produção comprometida;
12. Contratação de costureiras das comunidades quilombolas para fabricação de
máscaras;
13. Ampliação do atendimento e dos recursos destinados ao PRONAF para quilombolas e
aqueles quilombolas beneficiários do PRONAF tenham suas dívidas negociadas ou
anistiadas.
14. Abertura de novas compras pelo PAA e PNAE para os quilombolas, com redução de
burocracias e assegurando a logística necessária (estradas, barcos, pontes e acessos
em geral) de acordo com cada região para o escoamento da produção dos
quilombolas.
Subscrevemo-nos:
Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas - CONAQ
Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Maranhão – ACONERUQ
União das Comunidades Negras Rurais Quilombolas de Itapecuru – UNICQUITA – Itapecuru
Mirim - MA
União das Associações Remanescentes de Quilombo do município de Anajatuba –
UNIQUITUBA – Anajatuba - MA
União das Comunidades Quilombolas do Município de Icatu – UCQUIMI – Icatu-MA
Associação do Território Étnico Quilombola de Alcântara – ATEQUILA – Alcântara-MA
Comitê de Defesa dos Povos Quilombola de Santa Rita e Itapecuru Mirim - MA
Comissão de Articulação das Comunidades Quilombolas de Serrano do Maranhão
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Comissão de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas de Cururupu - MA
Coordenação Municipal de Articulação das Comunidades Quilombolas de Mirinzal – COMAQ –
MA
Comissão de Articulação e Fortalecimento das Comunidades Negras Rurais Quilombolas de
Penalva - MA
Associação Quilombola Santa Filomena dos Pequenos Trabalhadores Rurais do Povoado
Joaquim Maria – Miranda do Norte-MA
Associação dos Moradores do Quilombo Cana Brava – Santa Quitéria -MA
Associação Quilombola de São José dos Pretos – Guimarães -MA
Associação de Pequenos Produtores e Produtoras Rurais de Quilombo Tanque De Valença –
Matinha -MA
Associação Rural de Moradores do Quilombo Jamary dos Pretos – Turiaçu - MA
Associação Quilombola dos Produtores Rurais de Oiteiro dos Nogueiras – Itapecuru Mirim MA
Associação de Moradores Remanescente Quilombo Santa Joana – Mirinzal - MA
Associação Negra Rural Quilombo Peixes – Colinas -MA
Comunidade Negra Rural do Acre – Cururupu -MA
Associação Comunitária Quilombola Unidos de Cumum – Guimarães _MA
Associação de Moradores do Quilombo Rural da Ilha de Camaputiua - Cajari -MA
Associação de Moradores do Quilombo Frechal – Mirinzal -MA
Associação dos Pequenos Produtores Quilombo Mata Boi – Monção -MA
Associação de Moradores Negros Quilombolas de Boa Esperança 2-AMONEQBE – Serrano do
Maranhão
Associação Comunitária Quilombola de Rio de Peixe - Serrano do Maranhão
Associação dos Pequenos Produtores Rurais Quilombolas do Quilombo Jaguarana/Floresta
Colinas- MA
União de Moradores do Quilombo Monte Cristo – Central do Maranhão
Associação da Comunidade Quilombola de Santo Antônio – Penalva-MA
Associação Remanescentes de Quilombo Território Santo Antônio dos Pretos - Codó/Ma
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Centro de Cultura Negra do Maranhão - CCN
UNEGRO - Itapecuru-Mirim –MA
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itapecuru-Mirim
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