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:·tr~1U\t1El1Contro de Morad·ores·-- 
''.:,)t!2fêÍ;:Ullidades de Conservação 

· do Estado de São Paulo 

O· encontro/ promovido pela Uni ão dos 
-Moradores da Juréia, foi realizado de 1 a 3 
de julho, em Pariquera Açú (Vale do Ribeira, 
SP). Participaram 40 representantes dos 
moradores·de Unidades de Conservação. 

Pela primeira vez, no Estado de São Paulo, · 
os moradores de Parques e Estações 
Ecológicas se reuniram para trocar 
experiências, discutir seus problemas e 
buscar soluções conjuntas para os inúmeros 
problemas que enfrentam. 

Hoje, pela legislação, eles não podem 
pescar, plantar ou caçar. As estradas estão 
abandonadas e embargadas. As entradas 
e saídas de amigos e familiares são 
controladas. Com isto, para os moradores, 

. avida piorou em vez de melhorar. E ninguém 
foi desapropriado ou indenizado. 

Os moradores querem permanecer em suas 
. terras, preservar sua cultura e seus modos 
de vida, ter seus direitos garantidos. Eles 
querem, para isto, mostrar que conseguem 
viver, cultivar e pescar nas áreas protegidas 
sem destruir a natureza. 

"Se não destruímos a 
- natureza no passado, porque 

iríamos fazer isto agora?" 
José Peixe Amarante 

Comunidade do Costão e Despraiado, 
membro da diretoria da União dos 

Moradores da Juréia. 

"Temos ou não o direito de receber 
,migas e parentes em casa?" 
Bernardino, jovem da Juréia 

-A organização dos moradores 
Durante o encontro foi escolhida uma 
Comissão dos Moradores de Unidades de 
Conservação, com 15 membros das cinco 
Unidades de Conservação presentes. 

Seu objetivo será de articular e divulgar a 
luta dos moradores e encaminhar as 
reivindicações junto à secretaria do Meio 
Ambiente e ao Instituto Florestal. A 
comissão já tem reunião marcada para 13 
de agosto . 

Os direitos e os deveres 
Durante o encontro foram debatidos os direitos 
e deveres dos moradores. Entre os deveres, 
foram apontados pelos. moradores: proteger 
a flora e a fauna, praticar formas de pesca e 
agricultura que não destruam a natureza, se 
organizar, fazer respeitar seus direitos, 
denunciar os abusos das autoridades. 

Entre seus direitos, eles afirmaram, entre 
outros: preservar seu modo de vida, plantar e 
pescar; participar da criação e da 
administração das unidades de conservação; 
estradas conservadas, transporte, educação 
e saúde; respeito a seus domicílios, 
propriedades e posses; receber livremente 
familiares e amigos; construir e reformar casas 
para morar. 
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• • do Estado, a criação, para cada Unidade Dona Queca, Despraiado, Jureia 
,, de Conservação, de uma comissão tripartite 

composta por representantes os moradores 
e suas organizações, os Governos 
Municipais e Estadual,; e as ONGs e 
Universidades. Estas comissões, já foram 
prometidas pelo Instituto Florestal, deverão 
ser criadas oficialmente pelo Estado. Elas 
terão por objetivo buscar soluções para os 
problemas dos moradores. 

"As soluções terão que ter respaldo na lei, 
não podemos mais aceitar acertos informais 
ou soluções provisórias", adverte Arnaldo 
das Neves Jr., da União dos Moradores da 
Juréia. Uma carta sobre este assunto já foi 
entregue ao Secretário do Meio Ambiente. 

"O governo tem que aprender com o 
_ pescador, com o homem do lugar, que 
conhece, antes de decidir as coisas" 

· Lourival dos Santos, Associação dos 
Moradores e Pescadores da Praia do Sono 

Reunião da Comissão dos 
. Moradores de Unidades de 

·_ Conservaç_ão: 
· Dia 13 de agosto (sábado), às 10 hs, 
Pousada Municipal, Pariquera-Açú (SP). 

Endereço para contato: 
União dos Moradores da Juréia 

_ C.P. 09 CEP' 11.920-970 - lguape, SP. 
Fones para contato 

União dos Moradores da Juréia, 
·Arnaldo: (0138) 41.1102; PROTER: 

(011) 263.1840; REBRAF: (011) 
846.8891; NUPAUB: (011) 818.3425 

Os participantes 
Participaram 40 representantes dos moradores de 
Parques e Estações Ecológicas (Unidades de 
Conservação), 17 convidados (agricultores da 
região, representantes das entidades de apoio, 
vereadores e prefeitos do Vale do Ribeira). Oito 
pessoas auxiliaram na organização do encontro. 
No total, estiveram presentes 65 pessoas. 
Estavam representados mais de dez comunidades 
e seis -organizações de moradores das seguintes 
Unidades de Conservação de São Paulo: Estação 
Ecológica Juréia-ltatins (União dos Moradores 
da Juréia, Associação dos Jovens da Juréia, 
Associação Evangélica do Cestão e Despraiado); 
Parque Estadual de Jurupará (Associação dos 
Moradores e Proprietários das Adjacências do 
Ribeirão e Campestre);Parque Estadual de 
Jacupiranga (STA Barra do Turvo); Parque 
Estadual do Alto Ribeira (Comunidades do 
Camargo e do Morro do Chumbo); Área de 
Proteção Ambiental da Serra do Mar (STA Sete 
Barras). 
Do Rio de Janeiro, veio um representante dos 
moradores da Reserva Ecológica da Juatinga 
(Associação dos Moradores e Pescadores da Praia 
do Sono). 

"A estrada da prefeitura foi embargada. 
Tenho que andar 9 km a pé. A situação 

ficou tão ruim, que todos os meus 
irmãos e meus primos foram embora. 
Só fiquei eu, minha faml1ia e minha 

mãe. Mesmo eu, não sei como vai ser. •. 
Quando perco uma roça, ficamos sem 

ter o que comer" 
José Santana, 

Comunidade do Camargo, PETAR 
Apoiaram o encontro: Pref. de Pariquera-Açu, CODIVAR, UVEVAR, PROTER, REBRAF, NUPAUB-USP, IPA, UAI, ""' 
Fundação Campo-Cidade, CUTNale do Ribeira, Prefeitura de Paratí, IEF/RJ, Prefeitura lbiuna, SAMPI, Fundação 
Friderich Naumann, SACTES 
Colaboraram para a realfzação deste boletim: Adelaide Augusta Trindade, Danilo Prado Garcia, Armin Deitenbach, 
Arnaldo das Neves Jr., Antonio Carlos Diegues. Diagramação e arte final: PROTER. Impressão: NUPAUB/USP ) 
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AS PROPOSTAS 

SOMOS ALIADOS DA CONSERVAÇÃO 

Se existe hoje Mata nas Unidades de Conservação, é justamente porque antes ela foi 
preservada pelos moradores. A grande maioria destes moradores são de comunidades 
tradicionais(caiçaras, descendentes de quilombos, caipiras). Os moradores querem 
continuar preservando a Mata, da qual tiram seu sustento. Não é justo, portanto, que 
sejam penalizados pela destruição da Mata em outras regiões. 

Também os pequenos proprietários, presentes em algumas UCs4, querem preservar a 
Mata existente e contribuir para a conservação dos recursos naturais. A AMP ARC, que 
representa os moradores do PE Jurupará quer fomentar a agricultura ecológica e 
contribuir para a preservação dos remanescentes de Mata Atlântica na região. 

O DIREITO DE PERMANECER NA TERRA 

Os moradores reivindicam, em primeiro lugar, 110 respeito aos direitos do cidadão". 
"Queremos direitos iguais entre a natureza, os animais e o homem". 

Os moradores reivindicam, também, "o direito premanecer em suas terras", "de 
trabalhar como os mais velhos", "de criar os filhos na terra", "de melhorar de vida". 

Os moradores reivindicam o fim das perseguições contra eles: "O que precisa é a 
coservação do trabalhador, porque para conservar a mata eles estão perseguindo quem 
trabalha." 

Deve também ser garantido o direito de voltar para a terra a todos aqueles que não 
tinham como viver na terra e foram morar e trabalhar na cidade. 

O direito de permanecer na terra deve também ser garantido aos pequenos proprietários 
e aos moradores não tradicionais. 

Para isto, os moradores querem ter a sua situação fundiária regularizada e legalizada. 

O RESPEITO AOS DIREITOS DO CIDADÃO 

Os moradores reivindicam: 
• o direito de ir e vir para amigos e familiares, sem necessidade de autorização; 
• o respeito à inviolabilidade dos domicílios e das posses; 
• o respeito à dignidade dos cidadãos e dos direitos humanos; 
• um tratamento digno por parte dos guarda parques e dos funcionários do governo; 
• o fim do favoritismo a alguns e da perseguição a outros moradores; 

4 Em especial no Parque Estadual do Jurupará, em algumas comunidades da Juréia e em comunidades 
de Sete Barras. 
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O DIREITO DE MANTER A FORMA TRADICIONAL DE VIDA E DE 
TRABALHO E AO DESENVOLVIMENTO 

,, ', 

Os moradores querem, em primeiro lugar, o direito de continuar com as atividades 
tradicionais de agricultura, extrativismo e pesca. Eles se comprometem a manter ou 
desenvolver sistemas de cultivo e de extrativismo que garantam a conservação do meio 
ambiente. Mas reivindicam: 

• o direito de cortar capoeiras que já estão em condições de permitir novo plantio em 
áreas já cultivadas, em quantidade suficiente para a sobrevivência e o desenvolvimento 
das famílias e o desenvolvimento das comunidades; 

• o direito de praticar o extrativismo para consumo familiar e para a comercialização, em 
particular do palmito, da caixeta, das plantas medicinais e das madeiras necessárias ao 
consumo familiar e à fabricação de casas, canoas, cercas e ferramentas; 

• o direito de melhorar as técnicas agrícolas e a agricultura em áreas de cultivo 
permanente ou em sistema de rodízio; 

• o direito de cultivar várzeas; 

Em todos os projetos de desenvolvimento sustentável, deve ser dada a prioridade aos 
moradores das UCs. 

Para contribuir para o desenvolvimento das comunidades, em vez de guarda parques 
deveriam ser contratados técnicos e agrônomos. Os moradores reivindicam também 
apoio técnico, capacitação e políticas de apoio à agricultura adaptadas às suas condições. 

As regras para o manejo dos recursos naturais devem ser definidos comunidade por 
comunidade. 

A GARANTIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS BÁSICOS 

Os moradores querem os mesmos direitos que os outros cidadãos: 
• estradas em bom estado; 
• escolas; 
• transporte público; 
• telefone; 
• postos de saúde; 
• eletricidade; 

Eles propõem também a introdução da educação ambiental nas escolas da UC e de seu 
entorno. 
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A PATICIPAÇÃO DOS MORADORES E A COGESTÃO 

Os moradores querem participar, em paridade de representação com o governo, de todas 
as etapas desde a criação até a administração das Unidades de Conservação. 

Antes da criação das Unidades de Conservação, os moradores devem ser consultados e 
devem ter garantia de participação na definição da categoria de UC a ser criada e de seus 
limites. 

·' 1, 

Após a criação da UC, os moradores devem participar da elaboração do plano de manejo 
e do zoneamento, das regras para manejo dos recursos naturais. Os moradores devem 
participar também da administração da UC, da decisão sobre o destino dos recursos 
destinados à UC, da contratação de funcionários e técnicos, etc. O modelo de 
administração em cogestão utilizado para as Reservas Extrativistas deve servir para 
todas as categorias de UCs. 

As regras para o manejo devem ser definidas comunidade por comunidade. 

Eles repudiam a contratação de guarda-parques nas próprias comunidades, porque isto 
cria conflitos e provoca graves divisões nas famílias e nas comunidades. Se tiverem 
garantias de permanência na terra e de desenvolvimento, os moradores querem ser 
reconhecidos como fiscais de suas próprias áreas e das áreas das comunidades. 

PARTICIPAÇÃO NA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS E NOS LUCROS 

50 % dos recursos destinados à UC deve ser utilizados para beneficiar as comunidades 
com projetos de desenvolvimento sustentado (financiamento de projetos, projetos 
associativos, melhoria da infraestrutura local). Estes recursos devem ser administrados 
pelas próprias comunidades. 

Parte dos lucros das empresas que atuam com ecoturismo e da arrecadação das UCs 
deve também ser destinada às comunidades. 

GARANTIA DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO ATUAL DAS UCs 

Toda e qualquer solução para os moradores tem que estar fundamentada em lei. Não 
aceitamos as soluções que não nos dêrn garantias legais, como autorizações provisórias 
ou como a simples tolerância por parte do governo. 

Por esta razão, queremos que seja estudada a situação de cada Unidade de Conservação 
para que, nas áreas onde residem comunidades ou onde existam pequenos proprietários, 
sejam efetuadas seja a mudança de limites da UC seja a mudança de categoria de UC. 

A discussão da situação das UCs deve se dar em grupos de trabalho em que haja 
paridade entre moradores e governo, com nos grupos criados pelas resoluções da SMA 
em 1994. 



PROPOSTAS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DO MEIO 
AMBIENTE 

Todas as reivindicações urgentes dos moradores são para que seja respeitados os direitos 
humanos, constitucionais e à dignidade do cidadão. 

Queremos, de imediato: 
• que parem as perseguições contra os posseiros e os pequenos proprietários; 
• a liberdade de praticar a agricultura no sistema tradicional, o que inlcui o direito de 
cortar capoeiras que já estão em condições de permitir novo plantio em áreas já 
cultivadas, em quantidade suficiente para a sobrevivência e o desenvolvimento das 
famílias e o desenvolvimento das comunidades. 

• o direito, para os moradores e pequenos proprietários, de praticar o extrativismo para 
consumo familiar e para a comercialização, em particular do palmito, da caixeta, das 
plantas medicinais e das madeiras necessárias ao consumo familiar e à fabricação de 
casas, canoas, cercas e ferramentas; 

• a devolução das ferramentas e dos animais apreendidos pela polícia ou o Instituto 
Florestal; 

• a indenização de tudo o que foi destruído pela SMA; 
• a garantia de conclusão das obras de infraestrutura inacabadas e garantias de 
manutenção das estradas; 

• a liberdade para reforma ou construção de casas para moradores, filhos de moradores e 
pequenos proprietários; 

• a liberdade de ir e vir para amigos e familiares; 
• a liberdade de regresso aos que deixaram as UCs para morar em outras regiões ou na 
cidade; 

• a anistia às multas e pequenas infrações dos posseiros e dos pequenos proprietários; 
• a instalação dos grupos de trabalho criados por resolução da SMA em 1994; 

Queremos, também, ter acesso aos seguintes dados: 
• planos de manejo e zoneamento das Unidades de Conservação existentes; 
• situação fundiária das UCs; 
• orçamentos e recursos humanos e materiais disponíveis para cada UC; · 


