Diretor-presidente participa de posse do 1º território
quilombola em Goiás
Comunidade Tomás Cardoso recebe imóvel rural de 1.940 hectares
A Comunidade Quilombola Tomás Cardoso, da região de Goianésia, recebeu ontem
a posse do imóvel rural Bocainas do Passa Três/Canoas, localizado nos municípios
de Barro alto e Santa Rita do Novo Destino. Com 1.940 hectares, foi o primeiro
território quilombola em Goiás a ser regularizado, beneficiando 41 famílias.
O diretor-presidente da Jalles Machado, Otávio Lage de Siqueira Filho, quando
prefeito de Goianésia, apoiou a comunidade quilombola no projeto para aquisição da
área junto ao Incra. “Agradecemos muito ao Otavinho por todo o apoio que ele nos
deu e que foi fundamental para que estivéssemos aqui hoje. Ele é um grande parceiro,
sempre nos incentiva nas nossas causas e a quem a nossa comunidade é muito
grata”, ressalta a presidente da Comunidade Quilombola Tomás Cardoso, Adelina
Borges.
Otávio Lage Filho ressalta a importância da conquista do território pelos quilombolas.
“Estou muito feliz por participar deste momento, pois sei o quanto a comunidade
quilombola desejava ter um pedaço de terra e o quanto lutou para alcançar esse
objetivo. Na nossa empresa, uma das nossas políticas é promover o desenvolvimento
das comunidades. Então, vamos continuar ajudando os quilombolas”, afirma.
A cerimônia de posse também teve a presença dos prefeitos de Goianésia, Jalles
Fontoura, Santa Rita do Novo Destino, Edmar de Paula, e de Barro Alto, Geraldo
Martins, do Superintendente do Incra em Goiás, Jorge Tadeu, do deputado federal
Rubens Otoni, da Superintendente de Promoção da Igualdade Racial do Estado de
Goiás, Marta Ivone, e de autoridades locais e regionais. Além disso, participaram toda
a comunidade Quilombola Tomás Cardoso e foram apresentadas danças tradicionais
dos quilombolas.
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