
PROGRAMA TERRITÓRIOS NEGROS – KOINONIA 
 
 
Relatório de Atividades da Campanha Marambaia Livre! 
 
 
MARÇO 2007 
 

• 13/03/2007 – Em reunião da Campanha, é dado o informe de que o Incra-RJ foi 
intimado pelo juiz de 1a instância, o que pode indicar a proximidade do julgamento 
do MS. No entanto, até presente data (14 de março de 2007) não houve avanços 
no campo jurídico. 

 
FEVEREIRO 2007 
 

• 28/02/2007 – Comunidade envia abaixo-assinado para o coordenador do 
Programa Luz Para Todos, do Governo Federal, exigindo a instalação de energia 
elétrica na ilha, conforme prometido desde 2005. 

• 13/02/2007 – A relatora do TRF que apreciará o Agravo, a desembargadora 
Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues, recebe duas representantes da 
comunidade em Brasília. Entidades da Campanha se mobilizam para enviar carta 
para a desembargadora pedindo que não aprecie o recurso do Incra para que o 
processo de titulação prossiga. 

 
JANEIRO 2007 
 

• 26/01/2007 – Procurador do MPF, Dr. Daniel Sarmento, vai à Itacuruçá para ouvir 
a comunidade da Marambaia. 

• 09/01/2007 – Incra Nacional entra com Agravo de Instrumento no Tribunal 
Regional Federal (TRF) para tentar derrubar a liminar.  

 
DEZEMBRO 2006 
 

• 20/12/2006 – KOINONIA envia carta para Incra, com as demais entidades como 
co-assinantes, solicitando que o Instituto não recorra da decisão da justiça.Cada 
entidade deverá fazer o mesmo. 

• 12/12/2006 – Terceiro encontro da Articulação de Assessoria Jurídica Popular e 
Quilombola (AAJPQ) em KOINONIA para planejamento de novas ações após a 
concessão pela justiça da liminar do Mandado de Segurança. Decide-se que as 
entidades da Campanha devem enviar carta ao presidente do Incra pedindo que 
acate o que a justiça determinou. 

• 12/12/2006 – Adriano (Marambaia/Acquilerj) participa de mesa do IV Fórum 
Nacional de Direitos Humanos e faz contato com o Prof. Ignácio Cano, da UERJ, 
que manifesta interesse em realizar seminário de sensibilização na universidade. 

• 07/12/2006 – Decisão do juiz substituto sobre liminar é favorável aos quilombolas. 
O OQ publica em primeira mão e a Comunicação de KOINONIA envia para todos 
os contatos de imprensa. Notícia sai no mesmo dia no Globo. Ao mesmo tempo, 
sai a notícia da ação do MPF em Angra também contra o Incra. 

• 06/12/2006 – Carta para ser enviada à Juíza é concluída e enviada por correio.  
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NOVEMBRO 2006 
 

• 22/11/2006 – Segundo encontro da Articulação de Assessoria Jurídica Popular e 
Quilombola (AAJPQ) em KOINONIA. Informes sobre o Mandado: resposta do 
Incra e definição dos próximos passos. 

 
OUTUBRO 2006 
 

• 30/10/2006 – Advogado representante da comunidade, Daniel Silvestre, da FASE, 
deu entrada no mandado de segurança na Vara Federal na Seção Judiciária do 
Distrito Federal.  

• 24/10/2006: Reunião em Iracuruçá reúne cerca de 100 quilombolas na sede do 
GDASI e todos aprovam a decisão de entrar com o Mandado de Segurança. 

• 23/10/2006 – Representantes da ARQIMAR se reuniram com as advogadas 
Letícia e Mayra do escritório Lins e Silva, que se comprometeram a representar os 
quilombolas que foram chamadas a depor no caso da sindicância. 

• 18/10/2006 – KOINONIA e Renap convocam reunião com a comunidade e outros 
parceiros (Fase, Justiça Global, Rede Social de Direitos Humanos) para tratar dos 
encaminhamentos da Campanha no âmbito jurídico e político. É formada a 
Articulação de Assessoria Jurídica Popular e Quilombola. Reunião em 
Itacuruçá para expor a situação para o restante da comunidade é marcada para o 
dia 24/10. 

• 11/10/2006 – Quilombolas da Marambaia e Acquilerj entregam a Lula dossiê sobre 
Marambaia durante comício do Presidente em Duque de Caxias (RJ) 

 
 
SETEMBRO 2006 
 

• 29/09/2006 – OQ divulga informação de que Marinha abre sindicância para apurar 
caso do incêndio na Marambaia e convoca moradores para depor sem a presença 
de advogados 

• 12/09/2006 – Envio de carta à Seppir cobrando resposta do documento entregue 
no Ibase em 24/08 publicada no OQ 

• 07/09/2006 – Quilombolas participam do Movimento do Grito dos Excluídos e 
atraem a atenção de muitas pessoas sobre o caso Marambaia 

• 04/09/2006 – Presidente do Incra responde ao Cohre sobre a anulação do RTID 
• 04/09/2006 – OQ/KOINONIA publica notícia sobre o caso do incêndio 

 
AGOSTO 2006 
 

• 31/08/2006 – Nova denúncia contra Marinha: funcionários queimam mata e 
destroem roça e depois batalhão chega para apagar o fogo e tirar fotos. 

• 30/08/2006 – Presidente do Incra responde à carta do Cohre. 
• 29/08/2006 – Observatório Fundiário Fluminense (UFF) realiza debate Grito da 

Terra e chama Vânia Guerra para expor a questão da Marambaia. 
• 24/08/2006 – KOINONIA e Fase acompanham Lino para encontro com Ministra 

Matilde Ribeiro na sede do Ibase-RJ – Lino entrega carta e Matilde promete 
respondê-la em 5 dias. 

• 24/08/2006 – Incra-RJ responde ao Cohre sobre anulação de RTID  
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• 20/08/2006 – Início de discussão sobre formulação do Mandado de Segurança 
pelo Grupo Jurídico da Campanha. 

• 16/08/2006 – Envio a contatos do OQ de carta de apoio feita pela RBJA. 
• 15/08/2006 – Incra é obrigado por Casa Civil a publicar nova portaria tornando a 

do RTID insubsistente. 
• 15/08-11/09/2006 – repercussão sobre o caso da anulação do RTID na Agência 

Brasil, no ISA, no Globo, no JB, no Correio Braziliense, na Adital, na Revista 
Consultor Jurídico, na Folha SP (todas as matérias encontram-se reproduzidas no 
site OQ/KOINONIA (www.koinonia.org.br/oq).  

• 14/08/2006 – Incra publica RTID, mas teme represálias. 
• 05/08/2006 – FCP se reúne com quilombolas em Itacuruçá e apóia sua decisão. 
• 04/08/2006 – Casa Civil apresenta contraproposta para delimitação da área 

quilombola. Reunião no Incra-RJ com KOINONIA, MPF-RJ, Acquilerj, Ceap, Fase, 
entre outros – Quilombolas rejeitam proposta e Incra se compromete a publicar 
RTID a menos que venha ordem expressa para impedir. 

 
JULHO 2007 
  

• 17/07/2006 – MPF + KOINONIA vão à Ilha da Marambaia colher depoimentos. 
• 05-12/07/2006 – Repercussão da ida dos quilombolas à BSB em diversos veículos 

(ver seção de notícias do OQ). 
 
JUNHO 2006 
 

• 26-30/06/2006 – Quilombolas em Brasília se reúnem com representantes da FCP, 
Seppir, Casa Civil, MDA, Ministério da Defesa, Procuradora da 6a Câmara, entre 
outros. 

• 14/06/2006 – Moção proposta pelo Grupo de Trabalho Quilombos – ABA.  
• 12/06/2006 – Projeto para ida dos quilombolas à Brasília é aprovado. 
• 01/06/2006 – Envio de respostas da Arqimar e KOINONIA para MPF de Angra 

sobre as violações aos direitos dos quilombolas 
 
MAIO 2006 
 

• 30/05/2006 – Participação de representantes quilombolas na Audiência Pública da 
"Missão Da Relatoria Nacional Para o Direito Humano à Moradia Digna e Terra 
Urbana", Plataforma Dhesc. 

• 28/05/2006 – Jornal Avante e Jornal do Brasil publicam matéria sobre conflito 
Marambaia X Marinha. 

• 26/05/20006 – Apresentação do caso da Ilha da Marambaia na Audiência Pública 
para a elaboração do informe alternativo da sociedade civil sobre o Pacto 
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC. 

• 18-19/05/2006 – Participação de representantes quilombolas na Oficina Mulheres 
e Justiça Ambiental, promovida pela Fase e Heinrich Böll. 

• 17/05/2006 – Reunião em KOINONIA com quilombolas da Ilha, Fase e Carmelita 
da Humanitas para responder à solicitação do MPF sobre ações da Marinha contra 
a população quilombola. 

• 11-12/05/2006 – Participação de representantes quilombolas no seminário "Mapa 
dos conflitos ambientais", promovido pelo Ippur/UFRJ 

 3 

http://www.koinonia.org.br/oq


• 11/05/2006 – Reunião com Inesc para planejar agenda da ida dos quilombolas à 
Brasília. 

• 08/05/2006 – Reunião de PMA da Campanha para definir novas ações. 
 
 
ABRIL 2006 
 

• 30/04/2006 – Ato público em Itacuruçá reúne mais de cem quilombolas de cinco 
comunidades do Estado (Ilha da Marambaia, de Mangaratiba, Preto Forro, de 
Cabo Frio, Alto da Serra, de Rio Claro, Campinho da Independência, de Paraty, e 
Santa Rita do Bracuí, de Angra dos Reis). Além disso, compareceram ao ato 
representantes de KOINONIA, da Ong Gdasi, da Associação Quilombola Estadual 
(Acquilerj), do Movimento Negro de Angra dos Reis, Bernadete Lopes (Fundação 
Palmares) e Ianê Germano (Seppir). 

• 28/04/2006 – Programação visual e produção de adesivos e cartazes pelo 
Sindipetro-Caxias, que também apoiou a Campanha com disponibilização de carro 
de som para o Ato Público em Itacuruçá. Envio de release sobre a Campanha e 
ato público para diversos meios. Foram publicadas matérias em sites do terceiro 
setor (Agência Adital, Centro de Mídia Independente, Observatório Quilombola, 
Grupo Tortura Nunca Mais, Agência Notícias do Planalto) e fontes oficial e privada 
(Agência Brasil, site Comunique-se, Jornal Atual. 

• 12/04/2006 – Visita à ilha da Ministra Matilde Ribeira, da Secretaria Especial Para 
a Promoção da Igualdade Racial (Seppir). 

• 10/04/2006 – Presença de quilombolas e participantes da Campanha no evento 
Prêmio Camélia, em que foram distribuídos manifestos para os convidados. 
Durante o evento, representantes da ARQIMAR falam com o Ministro da Cultura 
Gilberto Gil que pede ao presidente da Fundação Palmares, Ubiratan Castro, que 
tome providências. Disso resultou a participação de Bernadete Lopes da 
Fundação Palmares no encontro do Projeto Etnodesenvolvimento Quilombola 
(KOINONIA/MDA) e no ato público no dia 30 de abril em Itacuruçá. 

• 03/04/2006 – Mulheres quilombolas da Ilha, representantes da Acquilerj e de 
outras entidades participantes da Campanha entregam carta pedindo apoio à 
ministra da Secretaria Especial de Mulheres, Nilcéia Freire. Nessa ocasião, foi 
feito contato com a Comissão de Meio Ambiente da Alerj, que sugeriu a entrega de 
um dossiê à Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Também foram feitos 
contatos com a Dep. Jurema Batista e Cida Diogo. 

 
MARÇO 2006 
 

• 30/03/2006 – Seminário de articulação da Campanha Marambaia Livre!- Formação 
de comissões (financeira, de comunicação, de articulação política e jurídica) e 
traçado preliminar das ações. Depois de consulta coletiva e pontual às principais 
entidades envolvidas, a ARQIMAR e KOINONIA assumem a coordenação da 
Campanha. 

• 20-22/03/2006 – Mobilização à época do III Simpósio Técnico-Científico sobre a 
Marambaia, organizado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no 
qual mais de 30 quilombolas estiveram presentes e levaram faixa "Existimos - 
Comunidade da Ilha da Marambaia preservando a ilha há mais de 100 anos". 

• 12/03/2006 – KOINONIA e Fase organizam reunião em Itacuruçá com a 
comunidade da Ilha (43 presentes) 
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• 06/03/2006 – Envio de carta de repúdio ao cerceamento dos direitos humanos da 
comunidade da Ilha de Marambaia, assinada por mais de 70 entidades e 50 
cidadãos. 

 
FEVEREIRO 2006 
 

• 17/02/2006 – Envio de carta para Casa Civil em ocasião da visita do Presidente 
Lula à Ilha da Marambaia para passar o Carnaval. Não houve resposta e a 
comunidade não teve chance de falar com o Presidente 

 


