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- Gostaria também de chamar a dra. Isabel, do Ministério Público Federal; dr. (?), 
antropólogo que desenvolve trabalhos junto ao Ministério Público Federal; dr. 
Sérgio Leitão, do Instituto Socioambiental de São Paulo; dr. Jonas Villas Boas, 
superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; dra. 
Tania Andrade, coordenadora do Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Eu 
gostaria também que vocês pudessem identificar as pessoas que desenvolveram 
este trabalho e que pertencem ao Grupo de Trabalho e que estão aqui presentes: 
dr. Lucian (?), procurador da Procuradoria Geral do Estado; dra. Maria da Penha, 
da Subcomissão do Negro da Cornlssãe dss Dlreitss Humanos da Ordem dos 
Advogados do Brasil; dr. lvalds José Silva, do Férum Estadual das Entidades 
Negras do Estado de São Paul®; dr. Walter Robert©(?) Lazzarini, da Secretaria 
da Cultura do Estado de São Paulo; dra. Sandra Maria (?) Soares, da Secretaria 
do Meio Ambiente; dra. Valquíria (?}, da Secretaria da Cultura e do Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histérlce Cultural do Estado de Sã® Paulo - Condephat. Eu 
gostaria também de registrar a presença das pessoas; a dona Cida do 
Catimbó(?), que é uma comunidade que está situada em Salto de Pirapora, um 
pouquinho distante aqui do Vale do Ribeira, ela também participou ativamente do 
trabalho do Grupo e contribuiu para (?) do dia a dia, e ela está também 
acompanhada dos seus irmãos Adauto, Genildo e Marcos que vieram 
especialmente para esta audiência. Queira registrar a presença do sr. Otallcio 
Pereira, representante da Comunidade do Vale (?); sr. José (?) do município de 
Eldorado; sr. Benedito Chapéu (?) representante da Comunidade do Vale Negro 
(?); sr. José de Paula presidente da Comunidade (?); sr. (?) vereador eleito do 
município de Registro; sr. José Luiz, presidente da Associação do Quilombo de 
Japoranduba; sr. Noel Castelo da Costa, coordenador da Coap (?); sr. Albertino 
de Souza, vereador eleito do munlcipio de Sete Barras; primeiro-tenente Geraldo 
Benedito de Moraes, representando o Comando do 14° Batalhão de Polícia; sr. 
José Nilson Galindo (?), presidente do PT no município de Eldorado; sr. Elói(?), 
vereador do município de Eldorado e presidente do PSDB; Antonio Carlos 
Ribeiro, vereador do município de Eldorado; sr. Sérgio Manso, vereador do 
município de Eldorado; sr. Pedro Rodrigues da Cunha, representante da 
Comunidade do Vale (?) e Vale Maria Rosa; Jacira Rodrigues dos Santos, 
representante da Comunidade do Bairro Galvão; Elvira Morato, representante da 
Comunidade do Bairro Fronteira (?}; sr. José dos Reis, representante da 
Comunidade do Bairro Mata-pau; sr. Jorge Luiz de Freitas, prefeito eleito do 
município de Eldorado; sr. Miguel Pinto, vice prefeito eleito de Eldorado; sr. Milton 
Costa Pinto, representado as Comunidades Bairro de Conchas e Bairro de (?); 
Fernando Cláudio de Freitas, coordenador do PSDB do Vale do Ribeira; sr. Pedro 
Pereira, representando a Comunidade do Bairro da Papuda. 
Eu gostaria, então, de apresentar para vocês o que significa esta audiência e 
prestar contas aos senhores e receber sugestões para este trabalho que nós 
desenvolvemos ao longo destes últimos três meses e que objetiva, 
fundamentalmente, definir o direito de propriedade aos remanescentes das 
comunidades de quilombos do Estado de São Paulo. Como vocês sabem, existe 
um dispositivo constitucional da Constituição federal, que obriga o Estado a 



expedir títulos de domínio a todos os remanescentes das comunidades de 
quilombos. A Constituição é de 1988 e (?), após a promulgação da Constituição, 
foi apresentando projetos no Congresso Nacional, inclusive um deles de autoria 
da senadora Benedita da Silva, que procurou regulamentar este dispositivo 
constitucional. Regulamentar significa dar instrumentos, indicar a maneira como 
seria processada essa titulação. Ocorre que o trâmite no Congresso é demorado, 
há muitas discussões, algumas divergências, e até hoje, passados oito anos, 
ainda não temos uma lei que regulamente. E uma das discussões que se abriu em 
relação a isso foi se esse dispositivo constitucional poderia ser aplicado de 
maneira imediata, ou seja, o Estado ser obrigado de imediato a expedir os títulos. 
E, de uma certa maneira, outras pessoas, outras correntes defendiam que 
primeiro deveria ser feita essa lei federal dando as regras para que depois 
pudesse ser aplicado o texto, desenvolvendo os trabalhos que então fosse 
reconhecida a propriedade dos remanescentes de quilombos. 
Esse foi o primeiro desafio que o Grupo enfrentou. O Grupo foi criado por 
iniciativa do governador Mário Covas, através do Decreto 4723, que trouxe essa 
preocupação do governador em relação a essa demora existente em se definir 
essa forma. O governador então determinou, criou o Grupo no âmbito do governo, 
coordenado pela Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, para que 
estudasse.aprofundasse de que forma o Estado poderia, independentemente de 
leis federais e de outras medidas, atuar mais diretamente nesta questão. O 
Instituto de Terras, através do Departamento de Regularização Fundiária, já vinha 
atuando aqui no Vale do Ribeira, já havia detectado várias Comunidades. Então, 
a idéia era simplesmente, partindo desse pressuposto, que este Grupo pudesse, 
no prazo de seis meses, que está se encerrando agora em dezembro, apresentar 
um relatório indicando formas que poderiam então dirigir o Estado, dentro do seu 
âmbito de competência, para que desenvolvesse os trabalhos necessários para a 
regulamentação. 
Este Grupo de Trabalho, com dois representantes da Secretaria da Justiça e da 
Defesa da Cidadania, um do Instituto de Terras, um representante da Secretaria 
do Meio Ambiente, um representante da Procuradoria Geral do Estado, um 
representante da Secretaria de Governo e(?), dois representantes da Secretaria 
da Cultura, sendo um deles do Condephat, um representante do Conselho de 
Participação do Movimento das Comunidades Negras de São Paulo, um 
representante da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, integrante da 
Subcomissão de Negro da Comissão dos Direitos Humanos, um representante do 
Fórum Estadual das Comunidades Negras do Estado de São Paulo. Cabia a este 
Grupo estabelecer os critérios para definir as Comunidades que serão 
identificadas (?) em todo o território do Estado, definir os critérios de 
territorialidade e medidas adequadas para a regularização fundiária, propor (?) 
para compatibilizar a política ambiental em vigor com os objetivos do dispositivo 
constitucional, desenvolver estudos para diagnosticar a situação dominial dos 
Bairros, se são terras devolutas, particulares, terras incorporadas etc. E também 
definir as competências dos vários setores do Estado para atuar diretamente na 
questão dos quilombos. Então, o Grupo passou a fazer reuniões semanais para 
desenvolver critérios para agir. E outra questão que foi logo de início debatida, 
foi a questão da competência. A Constituição aponta a competência da União 



para a realização desses trabalhos. Mas, nós percebemos também que grande 
parte das comunidades que nós já havíamos diagnosticado, estavam em terras 
devolutas, então haveria a possibilidade do Estado atuar, independentemente 
dessa competência da União. Por que? Porque se existem terras devolutas 
estaduais, se existem terras estaduais ou de domínio estadual, poderiam estar, 
independentemente da competência da União, em( ... ). 
Outra questão que o Grupo se deparou foi a questão do conceito, do que significa 
quilombo. Muitas opiniões, as mais reconhecidas, elas atribuem só o conceito de 
quilombo, para que fosse uma comunidade, deveria ser naqueles moldes 
tradicionais, aqueles negros que fugiam e se organizavam em comunidades. E, 
em contrapartida, já se desenvolveu, já se desenvolveram estudos inclusive no 
âmbito da Associação Brasileira de Antropologia, dizendo que não é esse o 
conceito, o conceito foi muito ampliado. Ou seja, o conceito hpje abrange todas as 
comunidades que estão de alguma forma preservadas na cultura, preservadas em 
todas as tradições que eles trouxeram. Então a existência dessas tradições, 
dessa cultura, significa então o conceito de quilombo, que é o que o Grupo adotou 
para o desenvolvimento deste trabalho. 
A partir do registro dessas dificuldades iniciais, o Grupo partiu então para definir 
suas atividades. Quais os critérios que poderíamos definir para que o resultado 
tivesse como parâmetro esse conceito. Então o Grupo entendeu, e esse é um 
conceito aceito também pela moderna Antropologia, ou seja, a auto-identificação 
do grupo, se ele se auto-identifica como remanescente de quilombo. Então, a 
partir daí ele faz a coleta de depoimentos orais, documentos e todas as 
possibilidades( ... ) laudo técnico que possa dar todo o respaldo para a 
caracterização da comunidade quilombola. 
Outra questão, que eu acho que é de fundamental importância, que o Grupo teve 
que estudar bastante, teve que se aplicar para chegar a essa conclusão, foi a 
questão da territorialidade. Porque o território ocupado pelas comunidades 
tradicionais, eles, na verdade, nunca foram contemplados dentro do ordenamento 
jurídico, ou seja, das leis do Estado, principalmente a legitimação de posse. Ou 
seja, a legitimação é sempre feita ao posseiro individualmente e dentro do limite 
de 100 hectares, que é o que determina a lei, e o nosso Direito, ele jamais 
observou essas comunidades tradicionais,. se a ocupação delas se deu de 
maneira diferente, se deu como um todo, e a posse também pode ser 
caracterizada não só pela cultura tradicional mas também, sabemos hoje, pelos 
estudos já realizados, terra, campo, das áreas que são consideradas importantes 
para as comunidades e que normalmente não são caracterizadas dentro da posse 
comum. 
Então, o que nós estamos trazendo para a reflexão, já que o nosso objetivo é 
oferecer uma proposta, essa é uma proposta, é que se mude esse conceito, ou 
seja, o que se observa nas comunidades quilombolas e em outras comunidades 
também que já sofreram em função dessa lei, desse tipo de observação, é a 
ocupação das comunidades, como elas se dão naturalmente. Então essa foi uma 
questão muito debatida e nós pudemos chegar nessa conclusão. Então o critério 
da autodemarcação, também os documentos levantados, os depoimentos etc., até 
cheqar a um laudo que também vai subsidiar toda essa informação, que dê a 



segurança necessária material ao processo para o entendimento não só das 
comunidades mas também do território que elas ocupam. 
Para que nós pudessemas sustentar estes conceitos, os dois conceitos, os dois 
critérios tanto o de identificação como o de territorialidade, nós tivemos que fazer 
também uma proposta de alteração da legislação. Existem pelo menos dois 
pontos em que nós tivemos que atuar diretamente. Ou seja, a possibilidade de( ... ) 
não só individual mas também às comunidades, associações, 'desde que elas 
estejam assim organizadas e desde que elas assim pleiteim, como também para a 
remoção do limite, no caso das comunidades de quilombo, de 100 ha para a 
legitimação da posse. Ou seja, a legitimação de posse significa reconhecimento 
do Estado para aquela posse, para que o Estado libere terras devolutas, para que 
o Estado possa dar o título definitivo. Então, essas alterações estão num 
anteprojeto de lei que nós estamos encaminhando em conjunto com o relatório. 
Existem cópias para aqueles que se interessarem. 
Outra questão é a manutenção da compatibilização da política ambiental com o 
quilombo. Como conciliar a presença das comunidades dentro de áreas de 
unidades de conservação. Esse estudo já vinha sendo feito pela Secretaria de 
Meio Ambiente( ... ), então a Secretaria de Melo Ambiente, que integra o Grupo, 
tem propostas claras hpje, que já vêm sendo discutidas, inclusive foram objeto de 
uma reunião de equipe essa semana com o próprio secretário de Meio Ambiente, 
que tem hoje toda a boa vontade de não só reconhecer as comunidades 
quilombolas como também de inclusive rever limites de parques, mais 
especificamente o Parque de lguape (?). 
Eu gostaria de chamar para compor a mesa a dra. Michael Mary Nolan, que é a 
advogada que vem patrocinando a ação (interrompido por aplausos). Gostaria 
também de registrar a presença da dra. ldelita de Oliveira, primeira dama do 
município de Eldorado e do sr. José Renato Lisboa, vereador eleito de (?). 
Então essa questão do meio ambiente, que é uma questão( ... ) tem toda a boa 
vontade da Secretaria de Meio Ambiente para a conciliação disso, ou seja, 
respeito a todas as comunidades e criação de alternativas de exploração, 
inclusive florestal, para que possam conviver harmonicamente nas áreas( ... ) 
dentro das áreas de preservação. Esse é um estudo que vem sendo feito, é uma 
dinâmica que não pára. 
Outra questão foi a questão de onde estão essas comunidades. Era também 
incumbência do Grupo levantar a situação dessas comunidades. Nós já tínhamos 
alguns precedentes, ou seja, o Ministério Público Federal tem uma enquete em 
curso desde 90, inclusive com a colaboração da (?), na tentativa de demarcação 
dessas áreas. E também a própria ação movida pela dra. Michael, patrocinada 
pela dra. Michael e promovida pela comunidade Votoranduba (?), que indicava 
também sua área, autodernarcando a sua área. Então foi possível, graças a esses 
levantamentos, que nós pudéssemos desenvolver os estudos para saber afinal 
onde estão e em que tipos de áreas estão as comunidades. E nós pudemos então 
constatar que existe toda a sorte de ocupação, ou seja, que existem em terras 
devolutas, existe a ocupação em terras particulares, existe ocupação em terras 
que presumivelmente são devolutas mas que o processo discdrninatôrio ainda 
não terminou. Existe a possibilidade; em função das informações que chegaram, 
hoje nós temos como oficial, 20 comunidades no Vale do Ribeira, que pode 
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aumentar, nós recebemos uma relação que talvez aumente o número dessas 
comunidades, e duas fora do Vale do Ribeira. Então, pode ser que essas 
comunidades( ... ) sejam também deferidas em áreas devolutas municipais e 
também em áreas em que o processo discriminatório para apurar se as terras são 
do Estado ou de particulares nem se iniciou ainda. 
Como vimos, nós temos assim uma série de possibilidades e isso então nos 
remete a propor, no âmbito do Estado, o desenvolvimento dos estudos de terras 
devolutas e uma parceria, no caso das terras devolutas municipais, com as 
prefeituras, e no caso de terras particulares, com a União. Então essas parcerias 
se darão através de convênios para que nós possamos com o Estado( ... ) aí 
então, onde estiver o Estado competente, onde o Estado puder atuar, ele atua e 
onde ele não puder, faz convênios com os munícipios ou com a União para que 
passasse chegar a um diagnóstico preciso desse litígo e o Estado então, através 
dos trabalhos técnicos desenvolvidos, forneceria esse trabalho aos municípios e à 
União para que eles pudessem então desenvolver esse trabalho e chegar ao 
mesmo conceito , ao tipo de propriedade. 
Ainda outra questão que se apresentava era que o Grupo apresentasse uma 
proposta que os vários órgãos da Administração pudessem atuar conjuntamente, 
como tem ocorrido hoje, por exemplo, na questão da Secretaria da Justiça, 
através do Instituto de Terras, e da Secretaria de Meio Ambiente, através da 
Fundação Florestal. Ou seja, um trabalho conjunto para que seja agendada( ... ) e, 
portanto, chegar a resultados. 
Em todos os estudos e diagnósticos a que nós chegamos, nós entendemos que 
haveria a necessidade de apresentação .de um programa conjunto entre as 
diversas instâncias do Estado para que nós pudessemas ter um programa de 
governo, um programa determinado de acompanhar dentro do Estado, dentro dos 
vários segmentos, dentro das várias Secretarias de Estado, essa questão do 
trabalho referente aos quilombos. 
Estamos indicando também, propondo a minuta de um decreto que dispõe sobre 
os programas de cooperação técnica e ação conjunta, a ser implementado entre a 
Procuradoria Geral do Estado, que tem a competência para a expedição dos 
títulos, inclusive para dar o parecer final, a Secretaria da Justiça e da Defesa da 
Cidadania, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria da Cultura, a Secretaria 
da Agricultura e Abastecimento, a Secretaria da Educação e a Secretaria de 
Governo e Gestão Estratégica. E o objetivo seria então a identificação, 
discriminação e legitimação de terras devolutas do Estado e sua regularização 
fundiária para os remanescentes das comunidades de quilombo, implantando-se 
medidas sócio-econômicas, ambientais e culturais. Nós entendemos, enquanto 
Grupo, que só a regularização, como programa de governo, não era só isso que 
desejávamos. Ou seja, juntamente com a regularização, uma série de medidas 
que pudesse trazer, em conjunto com a comunidade, que pudesse trazer 
benefícios a essas comunidades. Então desde um trabalho conjunto de melhoria 
da exploração agronômica, com assistência técnica, com orientação para como 
proceder nas áreas, nas unidades de conservação etc., para que também 
houvesse educação, uma educação diferenciada que pudesse mostrar a 
importância desse grupo, dessa comunidade, na própria formação e preservação 
da cultura brasileira, do povo brasileiro, e que também pudesse acompanhar, pela 
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Secretaria da Cultura, o desenvolvimento de programas culturais. Que· pudesse 
ter também um apoio no sentido de dirimir; encaminhar para evitar conflitos 
fundiários com as populações dessas regiões. Enfim, toda uma série de medidas 
que viriam junto com o programa de regulamentação fundiária. Então é essa a 
proposta de decreto que nós estamos encaminhando, e ela define um programa 
de cooperação técnica e ação conjunta a ser implementado entre essas 
Secretarias. E também cria um Grupo Gestor, diretamente vinculado, na proposta, 
ao Gabinete do governador, que terá então representantes dessas Secretarias, 
mais o Instituto de Terras, mais o Condephat, que vai levantar, para efeito de 
preservação, através do tombamento, que também é um recurso opcional, as 
áreas de interesse cultural. E também traz. além das Secretarias, um 
representante do Conselho de Participação e Desenvolvimento das Comunidades 
Negras de São Paulo, um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, 
seção São Paulo, Subcomissão do Negro da Comissão de Direitos Humanos e 
representante do Fórum Estadual de Entidades Negras do Estado de São Paulo. 
Então, esse Grupo que desenvolveu os trabalhos, deveria( ... ) com a inclusão das 
Secretarias, e passaria então a ser o Grupo Gestor. A coordenação caberia à 
Secretaria da Justiça e esse Grupo Gestor receberia a incumbência de coordenar 
e acompanhar o andamento de todos os trabalhos., estabelecer intercâmbio 
permanente de informações visando a padronização da linguagem,. isso é 
importante para que o trabalho seja político( ... ) e não haja uma série de 
dificuldades entre as próprias Secretarias, metas de trabalho, cronograma de 
atuação, os contatos necessários com o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária, Fundação Palmares, universidades, entidades correlatas, 
programas da sociedade civil, enfim, o que o Governo quer é uma participação 
democrática da sociedade civil, com o povo (?), e vai ter modo de desenvolver, 
então, um programa em que todos os setores estejam colaborando. E também 
prevê que o perfil de cada comunidade será definido em conjunto com as próprias 
comunidades.( ... ) ele quer ouvir a comunidade, ele quer saber o que a 
comunidade precisa, e não trazer programas prontos. Então essas comunidades 
que vão participar desse( ... ) também vão acompanhar a implementação em todas 
as etapas. E também impor um prazo( ... ) cada comunidades remanescente, 
depois de definir o território, existe um prazo' de 90 dias para apresentar uma 
proposta de um programa técnico. Depois( ... ) de cada Secretaria, cada um dentro 
da sua força de trabalho mais afinada com as outras. 
Então, basicamente, essa é a proposta. Eu sei que eu não falei tudo( ... ), não sei 
se alguémtem complementações.( .. .) e a palavra está aberta. É uma audiência 
pública, todos têm o direito de falar, questionar, levantar, discutir. É para isso que 
nós estamos aqui. Essa proposta tem que ser apresentada para ser criticada, eu 
não a vejo como uma proposta pronta, este foi um estudo que nós desenvolvemos 
(LONGO TRECHO INAUDÍVEL), para que nós possamos aperfeiçoar, essa é a 
proposta primeira, então, primeira conversa. Então é muito importante que todos 
aqui presentes (IDEM) e estejam realmente trazendo todos os problemas, 
dificuldades, para que possamos discutir aqui e aperfeiçoar este trabalho. Essa é 
a nossa meta aqui hoje e nós contamos com a colaboração de todos. 
Esteve presente aqui também, mas teve que se ausentar, o diretor do 
Departamento de Regularização Fundiária do Instituto de Terras, dr. Joal (?), e 



que teve que se ausentar. Eu também gostaria de agradecer, neste instante, a 
todo o apoio dado pelo escritório do Departamento de Regularização Fundiária de 
Eldorado e ao prefeito do município de Eldorado que não poupou esforços, não 
mediu esforços para que essa audiência pudesse ser realizada, inclusive 
colocando à disposição os ônibus que puderam trazer os remanescentes das 
comunidades. Então foi muito importante esse apoio, tanto da· Prefeitura quanto 
do escritório do DRF. · 
Aqueles que quiserem se manifestar, poderiam vir até aqui à mesa e se 
inscreverem junto ao Arlindo, se identificar para que nós pudéssemos, não, junto 
a Katia, aqueles que quiserem se inscrever, por favor, se dirijam lá, dêem seu 
nome para que eu possa chamá-los. Dra. Michael com a palavra. 

Dra. Michael - Bom dia, gente. Eu queria voltar à pergunta da procuradora 
de República, quando ela levanta a questão de que o título poderá ser estendido 
à Associação, expedido para a Associação, porque eu acho uma pergunta 
importante( ... ). A maneira que está escrito o anteprojeto de lei é basicamente( ... ) 
dar título para a Associação, mas ele não exige que o título seja dado à 
Associação onde existe associação. E por que nós estamos preocupados com o 
fato de que o título seja dado à Associação? Eu acho que o povo da comunidade 
de São Pedro( ... ) porque se vai dar o título individual e alguém invente( ... ), ou 
alguém, ele já entra e já vai comprando e já vai empurrando mais para o fundo do 
Vale, enquanto que se o título for para a Associação, aí todo mundo junto tem que 
decidir se vão vender ou não. Aliás, uma das sugestões foi, e não está aqui, é 
que os títulos não é possível vender, essas terras de são de vocês, seus filhos, 
seus netos e bisnetos também, não é para vender para fazendeiros, para pessoas 
de fora que queiram explorar a área. Então essa pergunta _que a procuradora fez 
é uma pergunta muito importante, e eu acho que todos vocês devem pensar 
nisso, porque nós podemos mandar sugestões e mudanças. 
Outra questão que eu· acho importante ressaltar, que a procuradora falou também, 
é uma questão que, se o título de posse é interpretado como primeiro passo para 
ter título definitivo, porque nós temos experiências aqui também no Vale de 
pessoas que têm um pedaço de papel de posse e não têm o papelzinho onde o 
governo quer relatório ( ... ) se há um outro uso para a posse e nós ( ... ) juntos 
nesse papel. Então eu acho que isso é uma pergunta que também tem que ser 
respondida, tem que ser verificada. 
E a terceira pergunta, que é uma pergunta que a Débora (?), da Procuradoria da 
Repúblicà levanta, é sobre uma questão que também, qual é a relação desse 
projeto com o Decreto 89 (?) e como é que a gente vai garantir a outras áreas de 
plantio que estão dentro da( ... )? 

MESMA PESSOA DA EXPOSIÇÃO INICIAL- Com relação à primeira 
pergunta, a idéia foi justamente a maneira como como eu havia respondido. Nós 
pensamos aqui, a princípio, no anteprojeto de lei, em excepcionar a questão 
exclusivamente da legitimação de posse a cada posseiro individualmente e por 
isso que nós fizemos essa proposta dessa forma. Ou seja, nós estamos 
excepcionando a lei que existe que "poderá ser também", a lei diz hoje, "ser 
recebido indivualmente". Então, nós estamos dizendo "poderá ser expedido 
também a cada Associação". E foi por esse motivo, foi por uma preocupação 
exclusivamente técnica, agora nós vimos aqui que foram agregadas, através de 



duas manifestações importantes, tanto da dra. Isabel quanto da dra. Michael, 
dessa possibilidade. Então nós estamos também levando em consideração hoje 
não só a técnica, mas nós vamos repensar essa questão para saber como nós 
vamos excepcionar de alguma forma, estudar com carinho. · 
A segunda pergunta, a legitimação de posse ela é, existe uma excepcionalidade 
na legislação que quando for unidade de preservação, ela teria que ter uma 
permissão de uso. Então o que nós fizemos aqui com relação a essa 
possibilidade foi de que serão desenvolvidos estudos junto à Secretaria de Meio 
Ambiente, e existe essa promessa pública de, inclusive, rever os limites do 
Parque Intervales (?). Então o decreto diz "propor medidas aptas a alterar os 
limites das unidades de conservação, compatibilizando a ocupação de 
remanescentes de comunidades de quilombo". Então, sempre que houver 
parques ou unidades de conservação, o Grupo vai desenvolver estudos para que 
haja a modificação dos limites do Val·e, para que haja então a compatibllização 
daquelas comunidades do entorn,o que hoje estão no entorno e também entram, 
principalmente na questão do Intervales. E também existe uma proposta que vem 
sendo desenvolvida pelo Grupo, que eu sei que é uma proposta polêmica, mas 
uma possibilidade de o Estado, de imediato, outorgar permissões de uso não no 
lugar dos títulos mas como uma medida primeira, ou seja, identificado e 
demarcado um território da comunidade, a gente está estudando, isso ainda não é 
uma coisa defnitiva, ele poderia de imediato outorgar uma permissão de uso até 
para evitar duas coisas: primeiro, a possibilidade de conflito, quer dizer, o Estado, 
de imediato, ele reconheceria aquela territorialidade e aquela comunidade através 
de uma permissão, e evitaria conflitos num primeiro momento, e também definiria 
a área, através da permissão, que a comunidade tem dentro de parques, por 
exemplo, para que depois então esses estudos avançassem e fossem 
modificadas essas áreas de· parques para que houvesse, então, através da . 
legislação paulista, a legitimação em toda a área ocupada. Isso também é uma 
proposta que o Grupo não tem ainda definida, porque depende de estudos que 
estão sendo desenvolvidos junto à Procuradoria Geral do Estado. 

- Ora. Maria da Penha, da OAB - Bom dia companheiros e companheiras. 
Eu vou simplesmente acrescentar algumas coisas com relação à preocupação da 
dra. Michael e da Procuradoria, que é o artigo (?), que o título poderá ser 
expedido a cada possessão. O que nos preocupou, dentro do Grupo, foi de não 
restringir a possibilidade de outorga de títulos. Porque nós fizemos, nas nossas 
reuniões, pesquisa de prepostos que se diziam representar _individualmente 
remanescentes de comunidades de quilombo, que depois viemos a descobrir que 
essa pessoa não é (?), simplesmente era uma pessoa que estava fazendo uma 
futura especulação imobiliária. · 
E com relação à questão do uso e da permanência do uso, o Grupo tentou 
resguardar a questão da posse, que ela hoje existe e de uma forma legal muito 
forte através da criação de Grupos de Estudo. Porque nós sabemos que a 
operacionalização vai ser demorada, mas acontece que as comunidade precisam 
de uma programa já, de imediato, e se dar toda uma infra-estrutura é exatamente 
através dessa permissão de uso( ... ) terras devolutas. Enquanto isso, os demais, 
quando forem áreas privadas, continuarão a ter os mesmos problemas que têm 
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mas amenizados, porque o Grupo Gestor também poderá interferir nessas áreas, 
onde há posse. 
E uma coisa que eu queria colocar a nível pessoal, não mais técnico, é dizer o 
seguinte: se todos esses meus irmãos resistiram até agora, não vai 'ser depois de 
300 anos que eles vão desistir. Nós estamos aqui é para garantir essa resistência 
e vocês podem acreditar, nós iremos até o fim. Eu falo pela minha parte, falo por 
todos os membros, que iremos até o fim. Nós sabemos que teremos várias e 
várias situações difíceis, fizemos todas as possíveis previsões, não estamos 
trazendo aqui uma coisa de fora, uma coisa para embelezar, para ser mais um 
papel. Estamos reconhecendo que as pessoas pensam diferentemente, que as 
comunidades foram criadas de formas diversas.: Nós conhecemos Associações 
que não representam aquele remanescente de quilombo, não vou dar os nomes, 
mas a maioria sabe. Pode haver hoje uma Associação que amanhã pode· dizer, a 
própria comunidade pode dizer que ela não representa, pode ser criada uma 
dissidência. Tudo isso está previsto e nós achamos que, além das reformas que 
estamos propondo, o importante é o acompanhamento da comunidade, o 
importante é o envolvimento dessa comunidade, porque não adianta amanhã ter o 
título, ter a terra e a impossibilidade de viver nela, sobreviver dela. Era só, 
obrigada. 

- José Milton Galindo, presidente do Diretório Municipal do Partido dos 
Trabalhadores de Eldorado: meu bom dia a todos, ao pessoal do Grupo de 
Trabalho, às autoridades presentes e quero dizer que como representante do 
Partido dos Trabalhadores tenho acompanhado ao longo do tempo a luta dessas 
comunidades não só pela regularização das terras mas a luta pelo pão, pelo 
transporte, por segurança, pela educação. E que eu fico feliz por ter ouvido aqui 
hoje uma palavra que foi riscada do dicionário neoliberal, a palavra comunidade. 
Quando .se fala tanto em privatização, quando se fala tanto em individualismo, a 
gente ver o pessoal unido, lutando pelos seus direitos, isso é muito bom. Espero 
que, como disse a colega ali, quem resistiu até hoje vai resistir muito mais e vai 
chegar lá. 
Primeiro eu quero dizer que nós, do Partido dos Trabalhadores, acompanhamos o 
trabalho do pessoal do Instituto de Terras, parabenizamos a todos pelo trabalho. 
O pessoal do escritório de Eldorado- tem se desdobrado para que fosse possível 
culminar com esta audiência pública que é o primeiro passo. A Igreja Católica, 
que tem lutado ao lado das comunidades na figura das Irmãs( ... ). Mas a pergunta 
nossa é a seguinte: a preocupação do Partido dos Trabalhadores, e acho que de 
todos também das comunidades, é a seguinte. Essas terras estão sendo 
cobiçadas para a construção de barragens, vamos supor então que o pessoal 
consiga, depois de séculos de luta, a sua terra e aí seria o cúmulo da ironia "aqui 
está seu título de terra mas você vai ter que sair porque a a'gua vai cobrir tudo". 
Eu sei que isso foge da competência de vocês, a( ... ) de barragens nãO, mas a 
pergunta é, sendo declarado quilombo, o pessoal recebendo o título de terra, fica 
afastada essa ameaça da construção das barragens? 

- PRIMEIR EXPOSITOR NOVAMENTE: O Gr.upo também se preocupou 
com isso, tanto é que no relatório final ele coloca a situação encontrada aqui, que 
quando ele foi às comunidades, aos perímetros onde estão essas comunidades, a 
área, ele também fez questão de colocar aqueles estudos que foram 



desenvolvidos, que dizem "cota x de barragem etc". É óbvio que o Gruponâo tem 
aqui, de acordo com o Decreto, ele não pode se manifestar a respeito da 
construção da barragem, não é competência do Grupo. O que ele fez? Ele fez 
questão de afirmar que as comunídades existem, que as comunidades têm que 
ser tituladas, que as comunidades_ têm que ter programas sócio-econômicos, 
culturais, educacionais, enfim, todos os tlpos í ••• ). Então, o que quer este Grupo é 
valorizar, fazer .corn que o governo do Estado tome uma posição definitiva em 
relação às comunidades; eu acredito que este trabalho ele vem no sentido do 
fortalecimento das comunidades, de marcar uma posição das comunidades, de 
fazer com que o governo desenvolva todos os esforços no sentido de que essas 
comunidades, então, tenham seus direitos garantidos, não só os constitucionais, 
mas os outros de qualquer cidadão. Então, é nesse sentdo. Eu acredito que esse 
trabalho com o fortalecimento e proposição do governo, se adotado na forma 
como está aqui, o que ocorrerá? Ocorrerá o fortalecimento dessas comunidades, 
e o fortalecimento levará muito mais em conta, quer dizer, para novo estudo com 
relação à barragem. Então é essa a posição do Grupo. O Grupo não pode dizer 
"olha, não se pode continuar fazendo os estudos a respeito das barragens" 
porque o Grupo não teni essa competência, mas o Grupo tem sim competência de 
levar aos olhos do governo e dos demais segmentos da sociedade a importância 
das comunidades, a importância de que eles permaneçam vivendo e reproduzindo 
seus modos culturais. Então é nesse sentido. Eu acredito que este é o ponto 
principal do Grupo, é enaltecer essas comunidades. a proteção que elas 
merecem, o reconhecimento, o título, os programas que virão para que então 
essas comunidades se posicionem e amanhã, quando se voltar a falar em 
barragens, que essas comunidades estejam bem posicionadas para que pensem 
não mais uma, duas, mas dez vezes. Então é essa a posição do Grupo, embora 
nós não tenhamos a competência para acolher no relatório. Mas nós estamos 
chamando a atenção que todo esse esforço, todo esse trabalho tenha uma 
interferência das barragens. Então é nesse sentido. 

-Vandir_de Franco, presidente da Associação do Bairro São Pedro: Boa 
tarde senhores. Sou presidente da Associação do Bairro São Pedro. Não tenho 
muita prática nesse negócio aqui( ... ) trabalho de caboclo no mato. Então eu, 
como defensor da Comunidade São Pedro, venho propor na minha palestra, que 
a nossa comunidade já existe, talvez é uma velha Associação do Bairro S. Pedro, 
já existe há quase 20 anos. Ela foi criada por mim e outros companheiros que Já 
estão. Nós já "vemos" nesses 20 e quase anos, trabalhando dentro do nosso 
bairro, desenvolvendo um trabalho em parceria, como diz aí, em rodízio, nossa 
comunidade é uma comunidade que vem lutando para defender a nossa terra, 
nesse tempo todo que estamos lutando, toda a vez que nós tratamos do nosso 
assunto, é defendendo a nossa área de terra. Mas até uns tempos atrás nós não 
era reconhecido em situação nenhuma dentro dessas cidades de Eldorado nem 
lporanga, nem se pode dizer dentro do estado de São Paulo, porque a nossa 
comunidade é a 60 km aqui de Eldorado, a nossa dificuldade é tanta, nós viemos 
a ser reconhecidos há uns 8, 9 anos para cá, que já estamos trabalhando em 
parceria com o sr. prefeito Antonio Donizetti que aqui está, temos alguma obra 
dentro do Bairro São Pedro, já conseguimos aí, como se diz, um documento aí. 
Então a nossa luta dentro do Bairro São Pedro é receber do estado de São Paulo, 
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do sr. Mário Covas, do governador, o nosso título de terra como remanescente de 
quilombo. Senão, se nós não tiver esse trabalho, se tiver uma titulação de terra 
pessoal, nossa área vai continuar com conflito mais do que já está, se matando e 
correndo o risco de matar, nós não vamos matar alguém porque a nossa 
comunidade está sendo devastada por todas as pessoas das comunidades 
outras, na condição de tirar palmito, matar as caças que existem, que já não tem 
mais. Nossa comunidade está devastada e nós estamos em cima da terra e 
morrendo de fome. Não podemos roçar, não podemos carpir, não podemos 
plantar. Estamos desorientados. Se esse título de terra for distribuído, de um a 
um, que quase já foi feito pelo governador Mário Covas, hoje a pessoa distribue 
um título de terra e amanhã eu vendo, São Pedro não dá, eu vou embora, amanhã 
eu volto porque eu não acerto, porque eu vendi dez alqueires de terra por R$ 3 ou 
R$ 4 mil não dá para eu vir a Eldorado fazwer uma compra e( ... ) 4 ou 5 meses 
para minha família. Então eu faço um protesto para todas as comunidades que 
estão para receber esse título de terra de quilombo que não aceitem, por 
exemplo, parceria . que distribui para cada uma· pessoa, que vai ficar pior que a 
situação que nós estamos dentro das nossas comunidades porque cada que pega 
os seus 1 O alqueires de terra, apertou, faltou o feijão com arroz dentro de·casa, 
eu vou passar para esse doutor que chegou "eu vou comprar e te dar o dinheiro 
na hora". Então é um protesto que eu faço, e peço, que assim Deus permita, que 
esse título de terra( ... ) que saiam em conjunto com a comunidade e não cada um 
, porque vái ser pior. Nós, dentro da São Pedro, não podemos enfrentar por que? 
Porque a fiscalização chega, vão correndo, se esconde, então a nossa situação 
está lamentável dentro do Bairro São Pedro. ( ... ) a única coisa que está 
sustentando essa comunidade negra é palmito, nesses Bairros no município de 
Eldorado, única. E esse nós não podemos executar por que? Já não existe mais, 
eles cortaram desde, palmito você pega aqui e passa o facão aqui, acabou, esse 
palmito está acabando: Então se nós não tiver documento de terra dado pelo 
governo, de 800 ou mil hectares de terra que possa fazer algum projeto para a 
gente viver, então, não vai adiantar nada o governo distribuir título de terra com 
quilombo. Vai ficar na pior, porque o cara pega hoje, a primeira fome que tem 
ámanhã ele vende e vai embora e daqui a pouco ele volta querendo "o do meu 
primo que está aqui porque eu já fui e não deu nada lá", porque um homem da 
minha idade( ... ) está com dó daquele ir para Eldorado e passar fome, porque eu 
estou comendo, ernpreqo eu não pego mais. Então, apesar disso, muitas pessoas 
são analfabetas, não conseguem mais nada em parte nenhuma. Tem que viver 
aonde ... 
FIM DO LADO A. 



Fita 2 

- Noel: ( ... ) de comunidades remanescentes. Só que o que me preocupa um 
pouco, vendo esse documento, por exemplo, eu aprendi que o Grupo de Trabalho 
falhou quando agora pede que a gente encaminhe propostas aqui. Os senhores 
conhecem o povo, principalmente da nossa região, ninguém aqui quase é 
formado em Direito para entender de leis e a gente acabou de pegar esse 
documento agora, até para a gente que tem um grau maior de estudo torna-se 
difícil entender alguma coisa. Eu acho que deveria ter sido encaminhado esse 
documento principalmente para as comunidades onde está sendo o problema 
discutido para que eles estudassem isso aqui e trouxessem reivindicações para 
que fosse uma coisa mais concreta. 
Mas eu quero fazer um pequeno relato para que vocês entendam melhor qual é a 
minha preocupação. Tem aqui no artigo 2° a questão do título para as 
Associações, está colocado aqui. Eu gostaria de insistir com esta questão de que 
a necessidade seria entregar o título para as Associações e não títulos (?), 
porque vocês conhecem a problemática das barragens aqui no Vale do Ribeira, o 
processo mais adiantado de barragem é o de Tijuco Preto. O que acontece lá? As 
pessoas tinham propriedades, eram propriedades particulares e venderam suas 
propriedades. Será a mesma coisa que acontecerá diante das disposições 
colocadas pelos companheiros que me antecederam, de que as pessoas hoje 
moram nas áreas que elas preservaram a centenas de anos, como é o caso do 
Vale do Ribeira, vocês percebem que ainda é o único resquício de mata atlântica 
que nós temos no estado de São Paulo. E aí, diante dessa propositura, da para 
perceber que quem mora aqui não é o desmatador da área, da floresta que nós 
temos. E hoje, infelizmente, somos nós que somos proibidos de trabalhar na zona 
rural e que o projeto do governo, infelizmente, começa muito bonito, como está 
começando esse aqui agora, só que depois, quando entra na questão do conflito 
com os latifundiários, aí acaba parando, começa um novo projeto novamente, e é 
assim infelizmente que toda vida vai. Vocês que fizeram esses estudos nas 
comunidades remanescentes de quilombo acredito que já se depararam e já 
perceberam que lá existem inúmeros e inúmeros proprietários particulares que 
não têm nada a ver com descendentes de escravos dentro dessas áreas. Quero 
saber como será o procedimento que esse Grupo vai dar na hora de tirar essas 
pessoas de dentro, porque eles estão sendo os invasores das áreas de 
remanescentes de quilombo. 
Uma das outras preocupações é também com a legislação ambiental. Não adianta 
vocês darem títulos, seja lá de uso seja título definitivo, sem acabarmos com essa 
legislação ambiental que hoje não permite mais o trabalhador trabalhar. As 
pessoas, nós tivemos e temos inúmeros e inúmeros conflitos de pessoas que são 
aí atropeladas pela Polícia Florestal, não atropelado com carro, a pessoa não 
pode mais trabalhar porque a legislação ambiental está aí e é obrigatório cumprir 
a lei. Então as pessoas vão ter o título e espero que isso não funcione como uma 
arma para derrotar o Movimento de Ameaçados por Barragens que sempre 
questionou na tese da CBA (?) e dos senhores governadores desde o tempo do 
sr. Quércia, do seu Fleury e agora do dr. Mário Covas, que foi uma das nossas 
preocupações. As barragens vêm aí, as terras do Vale do Ribeira não são 



titularizadas, como é que nós vamos defender indenizações se nós não temos o 
título da terra? Será que esse título que está sendo meio, entre aspas, oferecido 
aí, será que não é simplesmente para dizer "queria o título, agora vocês têm o 
título e nós vamos construir a barragem e vocês têm com que negociar"? Foi feita 
essa pergunta no começo e, infelizmente, eu não ouvi a resposta. Está dando a 
entender, gente, me desculpe se estou sendo grosso nessa questão, que a coisa 
está vindo assim "olha, vocês podem falar, falar, falar", mas a gente quer ouvir 
respostas concretas, e infelizmente essas respostas não estão saindo. Então, a 
minha preocupação principal é se não for dado esses títulos às Associações, for 
dado esses títulos individual, será que não vai acontecer com os remanescentes 
de quilombo, quando a CBA do senhor Antônio Ermírio de Moraes chegar lá, cada 
um não vai começar a vender? Isso por que? Porque ele não pode trabalhar mais, 
ele vai fazer uma pequena roça e a Florestal está em cima, ele vai queimar a 
pequena roça para ser feita e a Florestal está em cima, se vai criar um boizinho, 
um cachorrinho, é área do Parque, tem que sair de lá Ele vai reformar a sua 
casinha de pau a pique, como acontece aqui no Bairro de André Lopes, de (?}, 
São Pedro, não pode mexer porque é área de Parque, não pode cortar uma 
árvore sequer para escorar sua casa que está caindo. Será que isso não vai 
funcionar como uma arma contra esse povo que mora lá no sítio? Eu acho que 
nós temos que pensar bem. Gostaria de frisar um levantamento, uma propositura 
levantada pelo sr. prefeito. Por que não também o povo daqui não faz parte desse 
Grupo de Trabalho? Eu acho que quem sente mais na carne a dificuldade do 
povo daqui é o povo daqui. Me desculpe a minha expressão, mas se vocês vem 
de São Paulo, passam uma vez, faz o estudo e voltou. O problema o sr. prefeito 
conhece muito mais, é na porta de Prefeitura, é na casa do prefeito, é na Casa 
Paroquial, é nessas pessoas um pouco mais decididas que as pessoas vêm bater 
palma para contar que o problema deles. Eu me lembro muito bem quando o dr. 
Fábio Feldman esteve aqui, que nós já fizemos esse levantamento dessa questão 
para ele. O que será feito com essas pessoas que estão sendo obrigadas a sair 
dessas áreas pelo Polícia Florestal, pelos guarda-parque? E ficou no blá, blá, blá. 
Isso foi no dia 12 de agosto e até agora não saiu do papel. Então, gente o meu 
medo é que isso continue novamente. Daqui a dois anos tem eleição para 
governador novamente, troca de governo, será que isso vai ser levado adiante? 
Será que não vamos começar novamente o estudo de terras de remanescentes 
de quilombo? Será que quando chegar na hora do conflito do latifundiário que 
está lá dentro, será que não vamos recuar um pouquinho? E gostaria de dizer 
mais ainda. Como é que fica a questão dessas pessoas que estão sendo 
multadas diariamente e eles estão lá, a área é deles, nós fomos escravos durante 
tantos e tantos anos de senhores de engenho, de senhores proprietários de café, 
hoje nós somos escravos, ainda depois da Abolição, entre aspas, nós somos 
escravos de governos, até do próprio governo, as pessoas estão lá e não podem 
trabalhar, tem que ficar sujeito a receber cesta básica da Prefeitura e da 
Comunidade Solidária. Assim não dá! Nós temos terra, nós queremos trabalhar 
para que depois não digam "esse povo é vagabundo mesmo, tem que deixar ele 
se ferrar", Eu acho que se nós fossemos degradadores da natureza vocês não 
encontravam essa mata que vocês encontram saindo de São Paulo, chegando até 
o Paraná de passagem aqui pelo Vale do Ribeira. 



- 1 ° EXPO: Agradeço bastante as recomendações e os protestos, esse é o 
espírito da Audiência Pública, é receber todas as manifestações e levarmos para 
que nós possamos, em conjunto com a comunidade, conforme estabelecido no 
decreto, desenvolver todos os trabalhos com a participação efetiva da 
comunidade, seus anseios, dificuldades etc. Eu gostaria de chamar agora o sr. 
Benedito Silvestre, da Comunidade Pedro Cubas. 

- sr. Benedito Silvestre: Srs., boa tarde, meu respeito. Primeiramente aqui 
falamos da Comunidade Bairro Pedro Cubas onde nós também estamos, como o 
colega Noel Acabou de citar, que nós somos massacrados pelo governo do meio 
ambiente, e aonde os fazendeiros, que têm a grande área de terra, capitalistas, 
derrubam quantidade de mata lá e nós, pequenos, não podemos fazer nada, 
somos oprimidos na nossa comunidade. Será que é possível fazermos um apelo, 
principalmente as comunidades negras que( ... ) de escravos, somos 
descendentes há muitos anos( ... ) da África, sofreu tanto e depois conseguiu se 
afastar da mão dos fazendeiros para fazer um agrupamentozinho dentro dessas 
matas, será que não reconhecido pelas nossas autoridades? Gostaria de o nosso 
Secretário, na mesa aí, fizesse alguma coisa para nós, porque nós praticamente 
estamos até desiludidos com o nosso secretário do Meio Ambiente, promete uma 
coisa, promete outra, no fim é como diz o amigo Noel, nada é feito( ... ) novo 
governo e assim continua os problemas dos remanescentes de quilombo. Então 
eu faço um apelo a vocês, se combatessem os homens negros que hoje estão 
aqui, uma comunidade que( ... ) tudo negro, e algumas que são meio branquinho 
aí, mas é raça negra também, sem vergonha de dizer o apelo que eu vou pedir 
aos negros, que não tenham vergonha de dizer que é negro, que aqui nós vemos 
uns que têm a pele um pouquinho mais descascada e têm vergonha de dizer que 
é negro, têm vergonha de assumir que é negro. Outra, o nosso prefeito aí que 
ainda está na legislação até janeiro, gostaria que se compadecesse um pouco 
pela comunidade negra que por enquanto nós estamos vendo o tempo fechado 
(?) aqui no Vale. Não é só eu que digo, é todo mundo que está vendo aí. Prefeito, 
olha prefeito, porque pelo jeito que eu estou vendo o senhor também pertence à 
raça negra. Seu cabelo, seu jeito não engana que tem descendência negra. 

- 1 ° EXPO: Agradeço as palavras do sr. Benedito Silvério e chamo o sr. 
Pedro Pereira do Bairro Sapaíu (?). 

- Pedro Pereira: ( ... ) pergunta para o senhor responsável da mesa sobre a 
terra devoluta e a terra particular, se tem uma comunidade que envolve a 
comunidade que tem área particular dentro do Bairro( ... ) vai fazer outro processo, 
um separado do outro ou pode ser juntado os dois em um só para fazer o 
trabalho? 

- 1 ° EXPO: Entendi a pergunta do senhor, estamos fazendo uma proposta 
que terras devolutas é competência do Estado e onde houver terra particular e 
que houver necessidade de desapropriação, nós vamos fazer todo um trabalho 
técnico em convênio com o Incra para que então seja desapropriada essa terra e 
seja expedido o título de domínio também na área particular para os 
remanescentes. Eu gostaria agora de chamar o dr. Sérgio Leitão, do Instituto 
Socioambiental. 

- Sérgio Leitão: Eu queria agradecer o convite que foi feito ao Instituto para 
estar aqui presente e colocar uma questão que foi levantada inclusive pela 



pessoa que me antecedeu, que é justamente esse problema de quando nós 
encontrarmos comunidades remanescentes de quilombo que não estejam 
ocupando terras que possam ser caracterizadas como terras devolutas. A própria 
definição do artigo 1 ° da minuta de decreto estabelece que esse programa de 
cooperação, que é o que está resultando desse trabalho do Grupo, terá como 
função identificar, discriminar e legitimar terras devolutas no estado de São Paulo. 
Me parece que haveria aqui uma pequena restrição do raio de competência que 
o Estado pode vir a ter na questão da regularização fundiária dessas 
comunidades, porque o Estado está se impondo a tarefa de só atuar quando 
houver possibilidade de fazer por intermédio da discriminação de terras 
devolutas, quando não houver essa possibilidade, o Estado repassaria isso para 
o Incra, sendo que no caso do Incra nós teríamos algumas situações complicadas 
para que essa atuação fosse feita, porque o Incra só atuaria se ele pudesse 
desapropriar essa área pela( ... ) de caracterização de uma área improdutiva e 
passível de desapropriação para fins de reforma agrária. Então, eu acho que 
poderia ser o caso de não haver essa redução da competência nesses programas 
de gestão que está estabelecendo e que se deixasse um espectro, um raio mais 
amplo de atuação para esse Grupo que está sendo proposto e que poderia vir a 
ser estabelecido por essa minuta de decreto que está em discussão. 
A outra questão que eu gostaria de colocar, muito rapidamente, é essa questão 
que me parece, além da regularização fundiária, o problema mais grave, que é 
essa discussão sobre meio ambiente e presença humana nessas áreas que foram 
trazidas e colocadas como Unidades de Conservação. Eu trabalho numa 
instituição que tem a difícil tentativa de conciliar interesse social com interesse 
ambiental, daí o nome Instituto Socioambiental, e eu acho que o ambiente não é o 
problema de vocês, não é o problema das comunidades negras do Vale do 
Ribeira, eu acho que ele é a solução e é o que tem conseguido assegurar até 
hoje a vida de vocês, porque se problemas acontecem, eles não são causados 
pelo ambiente, é pela gente, pelos órgãos de governo que têm uma postura de 
entender, muitas vezes, vocês como um inimigo e não como pessoas que estão 
participando dessa tarefa de conservar esse ambiente existente aqui no Vale do 
Ribeira. E o Vale do Ribeira é considerado uma das regiões do mundo, não é só 
Brasil, uma região mais rica em recursos naturais, é o que se chama, 
tecnicamente, de uma área de megadiversidade. Então eu acho que isso para 
vocês é uma dádiva, é uma riqueza que tem que ser trabalhada e pensada como 
uma solução futura para os problemas de vocês. E eu gostaria, inclusive, de 
deixar para o Grupo dois documentos que o Instituto Socioambiental acaba de 
lançar, um sobre essa discussão de gente em Unidades de Conservação e um 
sobre essa discussão sobre proteção de conhecimento de comunidades 
tradicionais, que teriam elementos para permitir uma visão sobre essa discussão 
de compatibilizar presença humana, gente em Unidades de Conservação. Eu 
temo que a gente enfrente um problema muito grave de enfrentamento entre 
aqueles que defendem o meio ambiente , entre aqueles que defendem a questão 
social, e que a gente vá ter, quando essas discussões chegarem na Assembléia 
Legislativa, pólos que deveriam estar lutando no mesmo campo, se opondo de 
maneira desnecessária. Então eu acho que aqui a gente tem que buscar uma 
maneira de resolver não só o problema das comunidades remanescentes de 



quilombo mas das outras populações tradicionais do Vale do Ribeira que ficarão 
também, mesmo que se resolva o problema dos remanescentes, sendo alvo 
desse tipo de discussão sobre a incidência ou não de restrições ambientais 
quando se cria uma Unidade de Conservação. Então eu acho que é preciso 
verificar, de maneira muito serena, como a gente transformar essa riqueza que 
existe aqui não em prejuízo mas numa fonte permanente de sobrevivência e de 
garantia da existência das comunidades tradicionais aqui. Muito obrigado. 

- 1 º EXPO: Eu gostaria de agradecer bastante as palavras, os conselhos do 
dr. Sérgio que tem colaborado conosco do Grupo trazendo preocupações e 
ajudando o amadurecimento desse trabalho cànjunto. Essa preocupação dele da 
questão da desapropriação pelo Incra foi debatida no Grupo e ainda nós não 
tivemos uma sinalização clara do governo federal de qual a posição, qual o 
motivo ou qual o argumento que será usado para a desapropriação, nós temos 
acompanhado isso à distância e estamos estreitando mais o relacionamento 
agora para no momento da possibilidade de efetivação de convênios para que 
tenhamos clara essa questão, e inclusive hoje estamos com a presença do 
superintendente do Incra aqui justamente para participação e amadurecimento 
dessa questão. Há uma discussão toda jurídica se o Ato das Disposições 
Transitórias precede o Dispositivo Constitucional que trata da questão da 
desapropriação, por exemplo. Mas é uma questão que a gente vem ainda 
desenvolvendo estudos e pretendemos amadurecê-la. 
Gostaria agora de chamar o sr. Francisco Dias Monteiro. Antes do sr. Francisco, 
eu gostaria de avisar às pessoas presentes que assim que nós encerrarmos aqui 
a Audiência, os senhores poderão se encaminhar à mesa e pegarão uma ficha 
porque vai ser distribuído um lanche para os senhores, mas isso após o 
encerramento. Gostaria de chamar o sr. Francisco Dias Monteiro, do Bairro (?), 
município de ltaoca. 

- sr. Francisco Dias Monteiro: Prezados ouvintes, boa tarde, ouvintes dos 
quilombos, eu também sou um representante, sou Bairro Cancumbe (?), município 
de ltaoca, sinto muito satisfeito de estar com os senhores, com as senhoras, aqui 
pela primeira vez trazido pelo nosso prefeito Antonio Scarti (?), pelo nosso 
vereador, mais conhecido por Pelé. Então agradeço muito essa boa reunião que 
está sendo realizada aqui nessa cidade que hoje estou conhecendo pela primeira 
vez, mas estou gostando. E assim peço a esses todos dos quilombos que vamos 
ter paciência de receber o que nós temos que receber, esses trabalhadores que 
estão lutando, que estão trabalhando com boa vontade para melhoria do nosso 
Bairro Quilômetro (?), então fica aqui o meu agradecimento para todos e também 
( ... ) esses uns que são trabalhadores e que estão lutando aí para a melhoria para 
nosso Bairro, vamos convidar eles para conhecer o nosso Bairro porque muitos 
deles vão lá conhecer o nosso Bairro mas só o que interessa( ... ) os usineiros, 
tirando suas fotos das casas dos moradores de lá. Então o melhor é nós convidar 
os que estão lutando aí para a melhoria do nosso Bairro, que é o Quilômetro (?). 
Então muito obrigado, muito agradecido por todos e brevemente( ... ) 

- 1 ° EXPO: Agradeço as palavras do sr. Francisco Dias Monteiro e chamo a 
sra. Maria José da Silva da Comunidade Vatoranduba (?). 

- Maria José da Silva: Bom, o que eu quero falar aqui, que nós negros não 
queremos ser peça de museu,( ... ), lei, é tanta coisa que a gente nunca vê nada 



de concreto. Os imigrantes japoneses quando chegaram aqui tiveram terra, os 
europeus tiveram terra e por que nós até hoje não temos a nossa terra? Outra 
coisa é sobre a questão do meio ambiente, só não vê quem não quer que as 
nossas comunidades negras não destruímos a natureza e o que quero reafirmar 
aqui que o que nós queremos mesmo é a titulação positiva (SIC) e se o governo 
realmente quer fazer alguma coisa, é por aí, a titulação definitiva e uma política 
agrícola voltada para a nossa realidade. 

- 1 ° EXPO: Obrigado a dona Maria José e agora eu convoco o sr. José 
Antonio Vieira Pereira da Comunidade de Angoá, Ungoá (?). 

· - José A. V. Pereira: Eu quero agradecer todo esse povo( ... ) mas fico 
contente, muito emocionado( ... ) como pode o povo do governo preocupado com 
nossa situação quando de um lado a política do governo é uma política de 
neoliberalismo e a política do Mercosul e( ... ) esse povo maravilhoso aí falando de 
comunidade, está tudo contraditório. Então eu fico me perguntando, será que 
realmente eu estou vendo isso ou estou sonhando? E de outro lado, a minha 
preocupação é a seguinte, quando o povo negro lutava contra os senhores de 
engenho sempre tinha uma vez (?) que sai para contrapor aquela luta do povo 
negro. Vamos supor, o povo( ... ), desde que chegou o povo negro, desde que veio 
da África, nunca foi passivo, sempre lutou por seus direitos, sempre lutou pela 
terra. Daí, o que fazia? Veio a Lei Áurea, veio também o Ventre Livre( ... ) muito 
melhor que eu. Por que? Da sua contradição contra a própria luta do povo. E será 
que esse grande evento aqui também não vai fazer igual à lei, só para ser uma 
contradição contra nossa própria luta, nossa própria vida que já vivemos mais de 
500 anos na nossa terra, no nosso quilombo, no nosso jeito de viver? Essa é a 
minha pergunta. E de outro lado, vemos que nós, povo negro, o movimento dos 
escravos( ... ) com muito orgulho, nós não estamos contra o meio ambiente. Eu 
ouvi muitos falar de ambiente( ... ), não, branco e negro e índio o meio ambiente é 
um fator, porque é do meio ambiente que nós todos coletamos o nosso objeto 
para sobreviver. Então meio ambiente, para nós negros e índios é um grande 
fator, sim. Porque o meio ambiente para nós é uma grande riqueza, eu até fico 
triste quando vejo o desmatamento. Agora, sim, não poder deixar de ser esse 
meio ambiente e as leis que estão acima do homem porque até agora todo 
seminário, todo evento que eu fui não vi nenhum defendendo a vida, falando da 
vida e falando do ser humano. É a cultura negra, é não sei que lá, é não sei que 
lé, isso nós nem sabemos o que é isso. Nós sabemos o que é vida, nós sabemos 
o que é coletar nosso alimento lá no meio desse mato. 

- 1 º EXPO: Agradeço o sr. Antonio Vieira e gostaria agora de chamar o sr. 
José Rodrigues dos Santos, sócio fundador da Associação Bairro São Pedro. 

- José Rodrigues dos Santos: Bom dia a todos companheiros, amigos, 
autoridades, prefeito de Eldorado, tudo aqui presente. Eu, como sócio fundador 
da Associação do Bairro São Pedro, aquela época, de 82 a 84, fui presidente ali 
daquela Associação, fizemos uma luta difícil ali por motivo daquele( ... ) sobre o 
povo, daquele homem que mandou tirar os índios daquele companheiro ali e foi 
dois anos de luta que nós tivemos juntos naquela luta ali para defesa da terra, e 
até hoje a luta continua, o povo e as nossas autoridades, o povo continua até hoje 
lutando porque realmente seria tão triste e aborrecido que aquele povo( ... ) o seu 
direito de terra para ir para onde, porque realmente todo mundo sabe que a corda 
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arrebenta pelo lado mais fraco, mas o povo continua lutando. E nós viemos para 
São Paulo, naquela correria toda, nós estivemos ali naquele Bairro São Pedro 
Galvão e São Pedro ali, participando com um advogado assim naquela luta 
sensacional de São Paulo ali de dois anos daquela luta terrível ali, sobre aquele 
ato que aconteceu e até a dureza para o nosso povo de São Pedro( ... ), do Vale 
do Ribeira continua até hoje. Nós gostaríamos que a terra realmente a gente, se 
as nossas autoridades não tomar providências e( ... ) tomar uma decisão( ... ) para 
que possa tomar uma decisão será tão triste. Para até o nosso prefeito da cidade 
( ... ) que esse povo( ... ) que hoje não se pode mais( ... ), aquela luta que vem vindo 
hoje( ... ), aquela luta tremenda( ... ) em benefício de sua para que( ... ) esses 
proprietários, para complicar a vida até das nossas autoridades, prefeito da 
cidade( ... ) daquele povo não ter mais autoridade para cultivar sua terra, para 
plantar, para alimentar sua família, vai acontecer a maneira de ir para cidade, sem 
emprego, sem profissão, para fazer o quê?( ... ) a Prefeitura de Jacutinga (?) 
também, o prefeito acumular um mundaréu desse de povo aí, sendo que o campo 
está aí, dependendo só das nossas autoridades lutar em favor desse povo que 
pode ficar organizado (?) naquela terra para poder fazer alguma coisa, para dele 
tirar os alimentos de cada dia para os seus familiares, ( ... ) ter o prazer de falar 
para as nossas autoridades, prefeito da cidade,( ... ) esse povo pode tomar uma 
decisão que ele não sai da terra e pode fazer alguma coisa ali para sobreviver, 
para não complicar a vida até do nosso prefeito da cidade. Porque realmente nós 
não( ... ) nem estudo para trabalhar para sobreviver, para não depender assim do 
nosso prefeito, porque realmente a cidade não tem condições e não é possível 
tudo ser empregado, porque no nosso campo cabe milhares de( ... ) que pode um 
homem como eu, de 69 anos, ali naquele local a gente viveu e criou um monte de 
família ali( ... ) porque a gente não deu preocupação para as autoridades, não 
correu para baixo e para cima só porque hoje nós estamos( ... ) para cultivar a 
terra( ... ) das nossas autoridades, para mostrar para as autoridades que estão 
aqui presentes o nosso respeito( ... ) complicar mais a situação do nosso prefeito 
da cidade, que está presente( ... ) o que pode fazer para sobreviver (LONGO 
TRECHO INAUDÍVEL) 

- 1 º EXPO: Nosso muito obrigado ao sr. José Rodrigues dos Santos e eu 
gostaria de chamar agora para se manifestar o representante da Comunidade 
Cafundó. Nós temos hoje aqui quatro representantes que vieram lá do município 
de Salto de Pirapora, então eu gostaria que ou seu Adauto ou dona Cida viessem 
aqui para se manifestar também e eventualmente entregar o documento que 
queiram. 

- Adauto: Boa tarde a tudo que está presente. Hoje eu estou sentindo feliz 
de estar, eu estou feliz de estar hoje nesse lugar, encontrar os nossos direitos e 
os nossos descendentes de quilombo. E eu gostaria, então, como estamos para 
receber os nossos títulos da terra, e também não é só receber o título da terra( ... ) 
para sobreviver, maquinário para trabalhar na terra porque só com os braços eles 
não conseguem. Então estamos esperando que a lei dê uma força para os 
descendentes dos quilombos, que somos nós e todos que estamos aqui 
presentes.Que nós hoje já é muito sofrido, nossa descendência muito sofrida, ( ... ) 
pedaço de terra e até hoje nós tivemos uma esperança, há 30 anos atrás nós 
viemos batalhando, perdemos até irmãos, perdemos irmão assassinado por causa 
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de terra e até hoje não tivemos esperança. Agora( ... ) tivemos entrevista com o sr. 
Montara, governador, agora com o sr. Mário Covas, então agora temos esperança 
que alguma coisa vai surgir para nós, uma .melhoria, uma força para a gente 
trabalhar na terra( ... ) quer dizer que às vezes a gente só tem os braços para 
trabalhar,( ... ) tem que ter maquinário porque também o sítio tem mata como os 
conterrâneos falou aí, que ele não pode mexer em nada, vai mexer e o Florestal 
vem em cima, então nós queremos que as autoridades tomem essa providência 
nesses pontos aí. E temos outras palavras para falar mas como os nossos 
descendentes de quilombo já falou aí, já está aprovado, está registrado. Meu 
muito obrigado a todos. 

- (?): ... do Cafundó, eles têm um documento para entregar para o sr. 
secretário. Pode entregar. 

- 1 ° EXPO: Agradeço as palavras e a presença do sr. Adauto e da dona 
Cida, e eu reitero mais uma vez, a dona Cida participou do Grupo em algumas 
vezes com intervenções e colaborações do trabalho que hoje nós temos aqui. Eu 
gostaria agora de chamar o vereador Sérgio Manso, de Eldorado. 

- Sérgio Manso: Bom dia, queria cumprimentar o secretário dr. Belisário 
aqui presente( ... ) cumprimento as demais autoridades ( ... ). Queria agradecer aqui 
a presença das comunidades que é por aí que a gente consegue as coisas 
mesmo. Mas companheiros, o meu ponto de vista é mais simples, eu acho que a 
Audiência é válida, mas eu acho que se tivesse boa vontade do governo do 
Estado em resolver o problema dos senhores, é simples, a terra em que vocês 
moram é terra devoluta, tem ali os latifundiários, indeniza-se as benfeitorias e 
entrega a vocês o que é de direito. Falou Noel que acabou a escravidão, a 
escravidão, secretário, aqui em nosso município existe até hoje porque esses 
senhores vão para o sertão cortar palmito, trazem quatro, cinco quilômetros nas 
costas( ... ) de palmito, entregam para os atravessadores que vai ( ... ) 
clandestinamente, não recolhe imposto ao município onde ele está e vai vender 
em São Paulo, vende aqui hoje a R$ 25 e paga preço a esses coitados que vão 
para o sertão, cortar esse palmito, R$ 3, R$4 a caixa. Então eu acho que o 
trabalho escravo existe até hoje. O meio ambiente quer preservar, é válido, só 
que a vegetação do Vale do Ribeira é muito rápida, quando você forma hoje uma 
pastagem, se não roçar durante o ano, virou capoeira outra vez. As terras nossas 
é fraca, o trabalhador tem que derrubar hoje meio alqueire de terra aqui para 
plantar o feijão, o milho, o arroz para sobreviver. No próximo ano ele abandona 
essa área e derruba uma outra área para pegar terra mais fértil. Talvez os 
senhores não conheçam porque os senhores não vivam o problema da terra. 
Esses trabalhadores, esses homens, que eu não sei nem como sobrevivem, 
quando matam uma caça, se o policial pega, ele é preso. Ninguém da( ... ) está se 
importando com a vida humana. Nós, ser humano, estamos deixando de ter valor. 
O senhor tem que entender que matar um tatu, matar uma raposa, matar uma 
capivara, é para sobrevivência, não é para mercado. Nenhum aqui caça para 
viver do mercado de São Paulo ou vender aqui no mercado de Eldorado. Caça, 
mata para sobreviver. Então eu acho que é mais uma falta de vontade do 
governo de resolver o problema desses companheiros, porque eu aqui sou 
nascido, meus bisavós nasceram aqui, nós sabemos o problema da terra, nós 
sabemos o que nós passamos dia a dia. É bonito passar voando por cima e 



avaliando por cima, mas ninguém vem aqui saber o sofrimento de cada cidadão. 
Meu muito obrigado. 

- (?): Agradeço as palavras do vereador Sérgio Manso e chamo a dona 
Araci Atibaia Pedroso, da Comunidades de Remanescente de Quilombo de 
Vaporanduba (?). 

- dona Araci: Eu queria dizer que quando o governo manda essa proposta 
para os trabalhadores, para os remanescentes de quilombo, proposta de título de 
permissão de uso da terra, ele se esqueceu que há 500 anos atrás quem 
construiu o Brasil foram os negros, foram os escravos, foram eles que foram 
massacrados para construir esse Brasil, essa grande São Paulo que hoje que foi 
os negros que construíram, os escravos. Hoje nós, para sobreviver, nós temos 
que pegar o sertão, escondido como caça e eles não estão vendo. Nem a lei da 
Abolição, a Lei Áurea que se diz, não adiantou nada. Foi para tornar escravos de 
uma outra maneira, que o povo nem enxerga, veio a lei, ele colocou a Lei 68 da 
Constituição, que dá direito aos remanescentes de quilombo a ser livre, ter suas 
terras e título definitivo das suas terras. Mas só que se esqueceu, é ele que tem 
que dar esse título para nós, não era para nós estar correndo hoje aqui, passando 
fome, vindo em ônibus superlotado, trazendo crianças para passar até fome, 
porque o dinheiro está curto e o governo não está enxergando. Era ele que era 
para ir até nós, mas( ... ) agradecer aqui a vocês da mesa, os senhores todos, o 
prefeito que está dando o apoio, porque nós também temos a felicidades de 
vocês acolherem, que essas pessoas vieram até nós. A nossa advogada, dra. 
Michael, que acompanha os quilombos, nós temos a nossa Associação, que é 
uma força grande, nós agradecemos todo o povo que não desanima porque é 
assim que nós iremos buscar nossa terra definitiva. Eu queria dizer mais um 
pouquinho, se eu estiver passando do meu limite de falar, é que quando o 
governo fala que vai tirar os meninos de rua, ele vai dar apoio aos trabalhadores, 
dando trabalho, dando continuidade à vida do ser humano, mas ele oferece o 
título só de permissão de uso? É mais um menino na rua, é mais um idoso que vê 
os seus dias contados, se arrastando pela terra, ele não tem aquela felicidade de 
que a terra é sua, mas hoje aqui nós vamos levantar a cabeça. Eu tenho 
acompanhado pessoas que quilombo que não conseguem conversar porque não 
conseguem provar que é lavrador. Então que dificuldade nós estamos 
atravessando? Isso daí é ser livre? Nós viemos hoje brigar pelo nosso direito, 
aquele direito que está enterrado, que está escondido, que o governo não se 
lembrou de nós ainda, que ele esqueceu do povo que trabalha, é o direito de ter a 
nossa terra reconhecida, nosso quilombo reconhecido, o título definitivo da terra, 
é para isso que nós viemos aqui. 

- 1 ° EXPO: Agradeço as palavras da dona Araci e passo a palavra à última 
inscrição, Teresa Santos, da Secretaria de Cultura, da Assessoria(?). 

- Teresa Santos: Boa tarde, eu queria pedir licença à mesa porque eu 
quero me dirigir mais a vocês do que aos companheiros aqui da mesa. Eu queria 
dizer a vocês que eu não sou daqui, infelizmente sou remanescente de quilombo, 
mas de quilombo da cidade. Mas quero dizer para vocês que eu sou negra. E o 
fato de ser negra, o fato de ser mulher dá uma compreensão muito grande das 
questões que as companheiras e os companheiros levantaram. Eu queria dizer 
para vocês que neste país ninguém tem mais direito à terra do nós, os negros. E 
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eu queria dizer também que apesar dessa consciência nós nunca saímos 
invadindo terras, eu acho que isso, acima de tudo, é um ponto para nós. A maioria 
das pessoas sempre pensam (SIC) que nós não pensamos, que nós não falamos, 
que nós não nos manifestamos. As pessoas, via de regra, não estudam o 
comportamento da sociedade brasileira para estudar o nosso comportamento. Só 
que a gente não pode esquecer que foram 350 anos como escravos nesse país e 
mais 100 anos lutando pela sobrevivência. Tem um fato que me chamou muito a 
atenção na discussão aqui hoje que é a questão da natureza, a questão da 
preservação. E eu fico me perguntando o seguinte, nós chegamos aqui em 1548, 
e aí está o Brasil intacto a nível de floresta, a nível de natureza, eu acho que isso 
prova que nós não destruímos absolutamente nada. Mas aí eu me coloco uma 
pergunta: o que que a sociedade brasileira conhece de nós? E aí a gente 
descobre que não conhece absolutamente nada. Meio ambiente é importante e 
nós sabemos disso porque culturalmente nós não vivemos separados da 
natureza. O negro precisa da natureza para sobreviver. Agora eu acho que o 
Brasil também precisa descobrir que nós precisamos da natureza para que não 
aconteça, por exemplo, o fato que o senhor prefeito estava me contando, quer 
dizer, o guarda florestal chegou no espaço que um companheiro estava 
capinando, estava roçando, e dizendo que foi o prefeito que mandou, eu acho 
também que existe a falta de preparação. Agora eu acho que tem um dado muito 
importante, e é isso que eu quero dizer aqui para vocês hoje, vivi a minha vida 
toda neste país, ou melhor, sobrevivi como nós sobrevivemos neste país, e nunca 
vi nenhum compromisso, nenhuma vontade política para o que negro tivesse 
direito à terra, Vejo hoje, vejo hoje quando vemos Mário Covas, eu acho que isso 
para nós é um ponto muito importante. E eu quero dizer uma coisa para vocês, a 
partir desse trabalho que foi iniciado no governo de Mário Covas, eu quero dizer 
que eu continuo agora com um sonho e com uma esperança. E eu queria dizer 
para vocês que é muito importante que a gente preserve esse sonho, preserve 
essa esperança. Eu sei que a gente vai ter uma série de questões para resolver, 
mas eu acho que o mais importante é o compromisso político que existe hoje para 
que finalmente a terra seja dada a nós, os negros. Muito obrigada. 

- 1° EXPO: Agradeço as palavras da Teresa Santos e eu gostaria de dizer 
que todos os encaminhamentos, as manifestações, serão consideradas para 
efeito de fechamento dos trabalhos do Grupo. Eu ainda abro uma possibilidade 
para as pessoas que não puderam se manifestar ou quem tem alguma questão 
ainda a encaminhar, que possam fazê-lo por escrito, ainda hoje se for possível, 
através de nosso escritório que existe aqui mo município de Eldorado ou então no 
município de lporanga ou então em qualquer outro escritório da nossa base aqui 
no Vale do Ribeira. Encaminhe por escrito, por favor, para que nós possamos 
ainda na semana que vem, analisar com todo carinho essas propostas. Essas 
propostas todas que foram discutidas aqui serão analisadas pelo Grupo agora na 
próxima semana e nós pretendemos, ainda na primeira quinzena de dezembro, 
encaminhar o relatório final com todas as discussões do Grupo, incluídas as 
proposta que aqui foram apresentadas. 
Eu gostaria agora, então, de passar a palavra ao Exmo. Sr. Secretário da Justiça 
e da Defesa da Cidadania, dr. Belisário dos Santos Jr. 



- dr. Belisário: Bom dia a todos, bom dia aos companheiros de mesa, aos 
nossos membros do Grupo de Trabalho, ao prefeito. Eu acho que, eu falo como 
advogado, eu acho que há três coisas que as pessoas sérias deste país, 
principalmente a partir do regime militar, aprenderam a desconfiar, eu não sei se 
vocês vão concordar comigo, mas três coisas que nos causam muita confusão na 
cabeça é lei, é comissão e é governo. A gente nunca sabe se a lei que é pensada 
para resolver uma situação ele não vem e prejudica, como muita gente falou aqui. 
Ou que cria uma comissão para piorar o problema, ou que um governo vem para 
jogar alguma coisa e tirar um proveito maior disso tudo. Eu vou dizer para vocês 
que até alguns anos atrás, eu que venho de organizações não-governamentais, 
eu que venho dos trabalhos da Comissão Justiça e Paz, que já ombreou com 
gente da sociedade civil que está aqui hoje, trabalhos na defesa dos direitos 
humanos, aprendi a desconfiar, e vou dizer aos senhores, continuo desconfiando. 
Monteiro Lobato, que foi um homem do campo, que viveu num vale mas não aqui, 
no Vale do Paraíba, ele dizia que certas coisas, que certas pessoas, que certos 
grupos a gente( ... ) confia desconfiando. Mas eu disse isso para os senhores para 
dizer que se entende uma reação inicial de dizer, no momento de colaborar com 
uma política para dar a terra para quem é dono da terra, que alguém diz nunca se 
faz nada, mas exatamente isso é uma das primeiras coisas que se deve fazer, 
ouvir. Nunca, e isso eu ouvi aqui também, nunca os senhores vêm aqui, mas 
exatamente nós estamos aqui, nunca se construiu um grupo para ajudar, eu olho 
esse Grupo e vejo gente extremamente boa do governo e gente extremamente 
boa de grupos que não têm nada a ver com o governo. Olho para o meu lado 
direito e vejo pessoas que não compõem o Grupo mas que se associam, que se 
deslocam dos seus lugares, que vêm aqui exatamente ajudar a resolver. Então, 
dentro dessa história que a gente às vezes tem que confiar desconfiando, eu 
também vi manifestações ·de pessoas que entenderam essa coisa complicada que 
é governo do Estado, claro, daqui há dois anos pode vir outro, é evidente que 
pode vir outro. É claro que na Assembléia Legislativa um projeto de lei que a 
gente entra com um sentido pode ser desvirtuado, é claro que pode. Mas é essa a 
finalidade da gente estar reunido aqui. Nós temos que entender, e isto é um 
pouco a função nossa, nós temos que entender e conseguir definir que se falam 
de governos e de governos que quando falam traduzem um compromisso e de 
governos que passaram da palavra para o compromisso e para a ação. 
Eu queria dizer a vocês, portanto, que essa desconfiança que o Antonio até se 
referiu também, essa desconfiança pode até ser sadia, se ela for uma 
desconfiança militante, porque a desconfiança desmobiliza, esse é um perigo às 
vezes da desconfiança, eles não vão fazer nada e nós vamos embora, eles 
pediram para a gente vir até aqui, isto me custa, eu não vou. Essa desconfiança 
pode desmobilizar. Então, se ela for mobilizadora, se ela for uma desconfiança 
crítica, se ela for uma desconfiança em que eu fico junto para ver o que vai 
acontecer, em que eu interfiro, em que eu participo, essa desconfiança é boa. 
Mas, se ela for no outro sentido, vamos deixar essa desconfiança do lado de fora, 
que é muito ruim. Principalmente quando a gente não souber distinguir um 
governo que avançou em várias coisas, inclusive na luta no campo. Isso eu vou 
falar daqui a pouco. Mas na história dos quilombos, a história de títulos aos 
remanescentes de quilombo, eu vou dizer aos senhores, que terão como pilares 



não é um texto de lei, que às vezes até precisa vir, tem a burocracia boa e a 
burocracia ruim, eu poderia dizer que os senhores estão lutando por uma espécie 
de burocracia também, eu não me recordo que algum índio tenha pedido para 
outro índio o título de propriedade de onde se situa sua casinha, sua oca, enfim, 
não importa. Isso veio com a cultura de violar os direitos, e aí, ao lado da violação 
dos direitos cresce a noção de que nós devemos ter direitos e garantias e, 
portanto, ter uma burocracia boa, nós estamos lutando por uma burocracia boa, 
que é a burocracia do título. 
Eu vou dizer para os senhores que os pilares dessa história de titular 
definitivamente os remanescentes de quilombo, os pilares são mais ou menos 
três, eu lembrei de três. Um dos pilares é a participação confiante, desconfiada, 
participação esperançosa, participação crítica, mas participação, e essa 
participação teve um dos pontos altos nesta Audiência. É preciso verificar se o 
que a gente fala nesta Audiência vai se refletir, há essa promessa, mas a 
participação também se revelou na composição do Grupo. Alguns cometeram uma 
injustiça grande dizendo "os senhores do governo". Eu estou olhando aqui e 
estou vendo comunidade negra, representada por duas entidades, eu estou 
vendo a Ordem dos Advogados do Brasil, eu estou vendo queridos amigos que 
não compuseram o Grupo, do governo federal e fora do governo federal, mas que 
vieram dar a sua colaboração. Eu via questão do meio ambiente ser tão bem 
colocada aqui. O meio ambiente não é inimigo e vocês muito menos, vocês são 
amigos, precisam do meio ambiente, mas às vezes governo não significa também 
uma ação contrária, vamos entender isso. Participação, portanto, que nós demos 
prova clara de que isso é importante na própria composição do Grupo, o Grupo 
que vai afinar esse trabalho, que vai remeter isso ao governador têm vários 
representantes do governo e inúmeros de setores não-governamentais que 
representam vocês, que têm a identificação de vocês, que têm a cara de vocês, 
pensam como vocês, se é que todos não pensam como vocês, como eu acho. 
O segundo pilar é exatamente o pilar do respeito à cultura, do respeito à cultura 
que existe, do entendimento, da compreensão e do respeito à essa cultura. E o 
terceiro pilar é a outorga do título de domínio, é claro que título de domínio, e 
como é que se chega a isso? Exatamente isso que nós estamos discutindo, é uma 
lei, tem um decreto, o decreto vai proteger antes com cessão de uso ou não, há 
posições favoráveis, posições contrárias, o Grupo vai levar isso em conta. Mas o 
objetivo é dar o título de domínio, se for em terras devolutas do Estado, o Estado 
que é responsável para isso e estamos pedindo uma autorização à Assembléia 
Legislativa para fazer isso, e se for a União, o Incra está aqui, o Ministério Público 
Federal está aqui e vão cuidar, não interessa para nós qual é a forma jurídica que 
vai acontecer isso, mas a Constituição não mandou dar a propriedade definitiva? 
Vai ser dada a propriedade definitiva, os meios para chegar a isso serão os meios 
de achar uma forma de convivência, é claro, do homem, da mulher com o meio 
ambiente, evidente. Por que? Porque daquelas histórias que eu falei, título 
definitivo e respeito à cultura significa o quê? Significa que nós temos que 
respeitar a vida, não vai valer de nada o título definitivo se a gente não trabalhar 
as formas pelas quais daquilo que é uma garantia se transforma em meios de 
subsistência e meios de assegurar uma vida digna, é evidente que não. Se a 
gente der a propriedade de algo que não significa nada, nós estamos dando 



nada, mas como a Constituição mandou dar algo muito forte e, portanto, vida 
significa apenas o direito de estar, de ficar ali numa terra que é nossa sem poder 
plantar, sem poder usar, sem poder( ... ) o meio ambiente de alguma forma, mas 
sem poder viver daquilo( ... ). 

- 1° EXPO: ( ... )que vai mudar o nosso roteiro e a nossa vontade, acredito 
até que sem precisar fazer um pronunciamento, o fato das entidades estarem aqui 
e o fato dos senhores estarem aqui, isso é um reconhecimento de que não faltará 
vontade política para levar isso até o fim. Eu queria agradecer a confiança, eu 
queria agradecer a participação, eu queria agradecer também seu Adauto que 
colocou um instrumento importante aqui, eu queria agradecer a esperança porque 
é com isso que se move um povo, esse Grupo, nós estamos no momento numa 
ação de construir, estamos numa ação de construir, nós estamos criando os 
elementos, a lei que vai ser necessária para chegar ao título, não há uma 
alternativa título ou ação do governo, se fosse possível assinar o título já seria 
assinado já, há uma lei que precisa ser.aprovada, nós temos que batalhar para 
isso, alguns têm que ir a São Paulo nos ajudar nisso, têm que ir sim, porque os 
nossos argumentos, a nossa força política tem que ser somada a colocar à frente 
dos deputados a cara, o jeito, o resgate que existe quilombo porque às vezes 
para os senhores, para vocês, o governo é uma ficção, mas para a gente lá em 
São Paulo, lá longe em São Paulo, o quilombola não existe, Quando eu tenho 
falado às vezes, nós temos uma ação, estamos desenvolvendo uma ação para 
quilombo, me perguntam "em SP?", isso não existe. Foi com grande espanto que 
vi hoje no jornal que a reunião tinha sido noticiada, porque isso não existe. Vocês 
são muitos para nós, mas são poucos para quem não tem apego ao social, não 
tem apego a povo, vocês são poucos, para nós são muitos mas para alguns, para 
a mídia, para a grande imprensa, vocês são poucos. E, portanto, vocês têm que ir, 
os muitos que somos têm que se fazer representar no momento em que estiver 
sendo decidida essa lei. Por isso que é importante às vezes a gente se deslocar. 
A Comissão vai vir aqui, mas às vezes é importante também chegar a São Paulo, 
não só através da palavra, das fotos, da comprovação nas através de 
representantes, também através de vocês porque esse é um problema, uma 
questão que nós temos que avançar. O que eu posso prometer a vocês não é 
nem o trabalho, porque o trabalho os senhores já viram que vai caminhando, vai 
caminhando mais lento do que a gente queria, nós estamos algo como 450 anos 
atrasados, mas não importa, nós temos alguns meses para avançar e avançar 
rapidamente. Lembrem-se disso, o momento é de construir e vocês não são 
espectadores, e já demonstraram hoje isso aqui, sem vocês nós vamos a lugar 
nenhum, por isso o que vocês falaram foi anotado e deve se refletir de alguma 
forma nos instrumentos que forem a vontade de vocês, que se consubstanciarem 
nos atos concretos que vão se seguir. Várias Secretarias estão representadas e 
vão realizar uma ação, alguém falou, acho que foi o representante do Instituto, 
falou que o limite da ação do Estado é apenas o de titular nas terras devolutas, 
não, há o artigo 3° que diz que nós prepararemos os documentos e prepararemos 
os convênios, o que não for da nossa missão, nós repassaremos imediatamente e 
seremos um agente cobrador de que isso se implemente ao nível federal e ao 
nível municipal também, porque há áreas devolutas que são municipais em alguns 
lugares. Então é essa a vontade política, é esse compromisso que eu queria 
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publicamente, em nome do governador Mário Covas, do seu Secretariado, firmar, 
com muito respeito, com muita humildade, mas com muita esperança e confiança, 
na frente de vocês, nós vamos titular definitivamente os remanescentes de 
quilombo em São Paulo. 
Eu vou passar agora, com a permissão do dr. Belisário, a palavra a um membro 
da Comissão, o Sinvaldo, que é o representante do Fórum das Entidades Negras, 
que quer fazer uma saudação aos senhores. 

- Sinvaldo: Boa tarde a todos. Como bem falou a Teresa Santos, também 
sou negro, não faço parte do governo, mas estou acreditando que esse trabalho 
vai resultar em algum benefício próprio para vocês. Como disse o Noel aqui, a 
primeira vez, que aqui eu sei que sou um doutor mas você tem uma grande coisa, 
que a luta pela sobrevivência e pela resistência, isso é muito importante. E vocês 
têm que continuar vigiando, através de suas lideranças, e cobrando através de 
pessoas que estão colaborando com vocês, como a irmã Sueli e a dra. Michael. 
E para finalizar eu gostaria que todos nós, aqui no plenário, saudássemos o 
nosso maior líder que nós já tivemos nesse país, que o líder de Palmares, e todos 
aqueles que tombaram nesse chão na busca da sua luta pela sobrevivência, na 
luta pela terra. Gostaria que todos ficassem de pé, mesa, plenário e saudassem 
com uma grande salva de palmas não só o maior líder de todos os tempos, Zumbi 
de Palmares como todos aqueles que tombaram nessa terra e a todos vocês que 
aqui estão lutando pela sua sobrevivência. 



Fita 1 - lado B 

- PRIMEIRO EXPOSITOR: (.'..) dito aqui, não só de ter títulos mas também 
de ter condições para que as comunidades tenham os meios de sobrevivência e 
não( ... ) então. Eu gostaria de nesse momento anunciar a chegada e a presença 
do sr. excelentíssimo secretário da Justiça e Defesa da Cidadania, dr. Belisário 
dos Santos Jr. Gostaria de chamá-lo para presidir os trabalhos. Eu gostaria de 
chamar agora o sr. José Rodrigues, presidente da Associação de Vopuranduba 
(?) .. 

José Rodrigues: Meu bom dia a todos. Eu queria dizer que eu não entendi 
algumas coisas, que acho que talvez não tenha entendido direito, mas eu queria 
fazerurnas colocações e algumas perguntas. Por que, quando o sr. fala que 
vamos dar o título de permissão de uso, é isso? Por que já existe logo o título 
d_efinitivo? Por que ao invés da permissão da usso, que é aquilo que nós estamos 
acostumados e_ sabemos que é a mesma coisa que o indivíduo fosse agregado, 
não tem direito nenhum ria terra, então por que dá permissão de uso e não já o 
título definitivo? 
Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, quando o senhor fala aí com 
respeito às leis, que tem que fazer uma concertação sobre meio ambiente, as leis 
que tem no Estado, eu queria dizer que primeiro tem que se pensar no povo que 
estava lá, eu acho que é a melhor lei para aquele povo é a sua vivência, a sua 
cultura, é o que ele fez até hoje e não nos outros tipos de lei de impor em cima 
deles. Eu acho que deveria ser feito assim, acatando a cultura, o jeito de viver 
deles e não, por exemplo, esperar a administração do Estado para poder impor o 
que fazer. Isso em todas as áreas, inclusive, na legislação ambiental onde .a 
gente vê a maioria do nosso povo, nós sofremos as consequências com a entrada 
dos Parques, com a legislação que não deixa nosso povo viver a sua cultura, o 
nosso modo de trabalhar. nosso modo de explorar a mata e tudo isso. Então eu 
acho que alguma coisa aí está errada. Se tem que regulamentar a situação dos 
quilombos, eu acho que tem que partir das leis que tem lá, eu vejo por aí. 
Outra coisa também é com relação a quem emitir o título, a como emitir o título, se 
é individual ou se é coletivo. Eu acho que quando a gente pensa num título· . 
individual a gente está perdendo a característica de quilombo, eu acho que. fica 
mais fácil de perder todas as características sendo individual, e quando é de 
Associação tem que ser estudado, tem que conversar com o grupo para ver se 
vende ou não vende, para ver se( ... ). Tudo isso eu acho que tem que ser 
conversado. 
Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, que eu acho que já é hora de não 
esperar lei do Estado, nós temos artigo na Constituição que diz que tem que 
emitir título de uso, de posse e dorninlo para os quilombos, não precisa, na minha 
opinião, estar tentando regulamentar de um jeito, do outro, do outro ou 
submetendo a alguma coisa do Estado, eu acho que os negros já esperou muito, 
desde o tempo da sua escravidão, nossos antepassados que aqui sofreram, 
deixando derramar seu sangue para deixar terra para nós, eu acho que agora nós 
temos que passar por um monte de legislação, burocracia mais burocracia, está 
na hora de acabar com isso. Eu acho que o nosso povo precisa mais respeito, 
tem que exigir mais respeito com relação a isso, tem que exigir mais respeito com 
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relação a isso, porque já chega nosso sofrimento, nossos antepassados que já 
passaram por muitas burocracias, e até de morte do nosso povo. Eu queria dizer 
que tem que se escutar o próprio negro como tem que ser dado o título, tem que 
se estudar como ele vive e a partir de como ele vive. Aí então dar o documento. 
Porque quando eu falo e defendo o título coletivo, eu vejo que aqui no estado de 
São Paulo, por exemplo, nas margens do rioRibeira, as nossas comunidades, 
uma (?), onde é muito disputada por grandes grupos econômicos, é por 
mineradoras, empresas que querem construir barragens, tudo isso, e se for título 
de domínio, de permissão de uso e não for coletivo, nós vamos acabar deixando 
tudo e vai virar isto aqui um paraíso de interesses de alguns. Então, por isso que 
eu acho que tudo que tem que ser feito tem que ser discutido com a comunidade 
ou o quilombo, que jeito vocês vivem, qual a maneira que vocês vivem, e esse 
negócio de nós consorciar com a lei ambiental não, a lei ambiental que tem que 
consorciar com nós. Nós temos 'nosso rodízio de capoeira, que é o modo nosso 
da gente trabalhar, eu acho que a legislação ambiental tem que ter uma brecha 
para nós sobreviver dessa maneira e não nós submeter à lei, entenderam bem o 
que eu quero dizer?Então eu acho que nós já tivemos uma legislação, um artigo 
na Constituição que nos dá o direito da terra, ela tem que ser dada da nossa 
maneira para a gente conseguir viver e não nós submeter para o artigo do Estado 
e outras coisas burocráticas mais. Muito obrigado. 

- PRIMEIRO EXPOSITOR: Agradeço bastante as palavras do José 
Rodrigues. É também a nossa preocupação como desde o início eu disse, de 
respeitar as ocupações das comunidades, principalmente de criar alternativas 
para que eles efetivamente tenham, no modo deles, respeitados os modos. das 
comunidades, isso é muito importante. 
A questão da permissão de uso, como eu esclareci, o Grupo também entende que 
essa não é a forma prevista na Constituição, a questão da permissão de uso ela 
seria simplesmente um reconhecimento imediato da territorialidade, inclusive 
dentro de áreas de preservação, ela previniria conflitos, é só por esse motivo. E 
ela poderia de imediato, reconhecida a comunidade e a territorialidade, já aplicar 
os programas. Os programas, eles realmente não dependem da efetiva titulação, 
a idéia, o que o Grupo está propondo, é que os programas já se iniciem 
independentemente da titulação. 

- Sr. José de Paula Franca, representante da Associação do Amigos do 
Bairro de Monguara (?): Primeiramente quero cumprimentar o povo, ( ... ) mesa em 
em seguida quero dar as minhas poucas palavras com referência à Audiência 
Pública aqui na nossa cidade de Eldorado. 
Uma preocupação que traz o nosso Distrito, de um modo geral o Vale do Ribeira, 
é com toda essa questão da legalização, inclusive comunidades, para serem 
reconhecidas como lei. Em me lembro que em 1980, a antiga SIPAM (?) andou 
fazendo esse mesmo trabalho e o povo, nós, povo, estamos sofrendo as mesmas 
pressões, as mesmas consequências de 1980, que em 1980 não é tão diferente 
do que se vive e se comenta hoje, não é tão diferente. 
À respeito da titularização das áreas( ... ), nós, de um modo geral, da comunidade 
de Monguara (?), nós vemos o seguinte ponto, o governo, se ele tem interesse, há 
um Grupo que está interessado muito a respeito, eu acho que era mais fácil se 
trabalhasse em cima das técnicas que se dizem atuallzadas t ... ) da comunidade 
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para que se minimize essa situação que se vive; principalmente aqui no Vale do 
Ribeira, no município de Eldorado. Hoje quando se vê quilombo, a gente fala em 
quilombo, libertação logo, a gente tem uma grande preocupação que os 
quilombos foram as pessoas que mais se( ... ), que mais viveram e que mais 
atuaram, que mais tem respeito, que mais respeita a lei e respeita a questão 
ambiental, de modo geral, que não é( ... ) à lei que.é imposta. De outro lado, a 
gente vê que a gente tem medo, que sempre foi acostumado a gente vender a 99 
e comprar a 100. E há a preocupação disso continuar. Eu acho que se há 
interesse do governo, das equipes, do senhor secretário conhecer, dar uma 
olhada lá nos quatro cantos, não do município de Eldorado, mas do Estado de um 
modo geral para analisar o por quê desse problema. Que a lei vem de um jeito 
que a gente procura, o caminho da descentralização, a gente está caminhando do 
lado( ... ), porque os trabalhadores que são remanescentes de quilombo estão 
inchando as cidades, toda hora na cidade aperto, toda hora na cidade 
reclamação, o prefeito, deputado tem que Ir lá É uma preocupação que a gente 
tem como liderança de comunidade que cabe ao senhor responsável por essa 
questão dar uma apressadinha. A maior preocupação desse povo que está aqui é 
aterram dar terra( ... ) toda, vocês já imaginaram, aqui não está um terço da 
população do município de Eldorado, se todo mundo estivesse aqui em Eldorado, 
como seria Eldorado? E o campo todo vazio. É verdade que há uma preocupação 
também à respeito da preservação verde (?), mas de outro lado a gente vê que a 
gente não pode( ... ), a gente precisa de cultivar a terra um pouquinho para poder 

· .•. - tirar a subsistência. A gente vê que cada um de nós( ... ) e houve essa 
necessidade de não se trabalhar com medo, porque hoje o homem do campo está 
correndo para a cidade, alguns costumam dizer que é vagabundo, a legislação 
proíbe, ela diz que tem· a lei, mas a lei não oferece nada.( ... ) o camarada vai para 
o campo( ... ) segurança das suas terras, as Associações se enfraquecem porque 
a legislação não é do jeito que a população desejaria. As leis sempre vêm de 
encontro com aquilo que não· é a cultura, não é modo desejado, não é o jeito da 
gente ser. 
Eu só queria dizer que quando eu digo vende a 99 para comprar a 100, é o jeito 
da gente dizer. Eo só queria dizer que quando eu digo vender a 99 para comprar 
a 100 é que essas leis elas vêm às vezes favorecendo alguns grupos, algumas 
pessoas e vêm até desfavorecendo aquele coitado que sempre viveu lá, sempre 
cultivou, sempre lutou para criar, educar seus filhos e sempre ajudou a preservar 
essas coisas bonitas que ainda tem no município e no Vale do Ribeira e até no 
estado. · · 
Eu queria dizer que, como há autoridade competente, que se desse uma 
acelerada na questão da regularização das áreas, das terras, para que esse 
povo tivesse mais sossego. Quando se falou em diagnóstico para as 
comunidades, é bom que se fizesse o diagnóstico do pessoal que está querendo 
( ... ), plantasse o arroz, o feijão, o milho e outros mais. Era bom que se fizesse 
esse tipo de diagnóstico, porque o coitado se ele roça, não pode queimar porque 
tem medo, sé ele não planta é vagabundo! Qual é a solução que tem? É ele vir 
para cidade. É essa coisa que fica engasgada, esse governo. E comunidades é 
muito difícil, e nós temos que lutar e temos·que ser conscientes que as coisas que 
é cultura, a gente costuma chamar de cidadania, é preciso que seja mais. 
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acelerado, porque esse jeito de aceleração, é legislação, é emenda, é proposta 
de lei, proposta do governo, proposta de secretariado e outros mais, fica difícil. 
Fica difícil para a gente acompanhar isso. Para o secretariado da mesa eu queria 
dizer uma coisa, se ficar esse povo, público que está aqui, eles quase, não 
desfazendo, eles não conhecem coisas da lei, eles conhecem da cultura, eles são 
da roça, eles conhecem mais de roça, mais de carpir, mais de colher, mais de 
preservar. A gente não roça, planta e não corta coisas se não dá nada, assim 
como cada um dos senhores que está escrevendo não escreve com o dedo, 
escreve com uma caneta. Eu acho que dentro desse quadro deveria as 
autoridades tomar mais( ... ), eu até me lembro que em 88, em 80, teve já um 
documento que titulou de usuários. Resolveu o problema? Então eu acho que é 
bom pensar direito e vir de encontro. Às vezes esse trabalho que é feito e vem de 
lá para cá de encontro, às vezes não traz resultados, não traz uma semente e 
acaba sendo inválido. E a culpa vai em quem? Eu não queria me estender porque 
nós estamos( ... ), se fosse para falar tudo que se deseja o dia seria pouco. 

- 1 ° EXPO: Eu gostaria de agradecer muitíssimo as palavras do sr. José de 
Paula Franca e mais uma vez reiterar aqui que todas as colocações, todos os 
questionamentos, as manifestações, estão sendo devidamente anotadas para que 
o Grupo possa incorporá-las à proposta que vai encaminhar. Eu gostaria de 
chamar a dra. Isabel, do Ministério Público Federal. 

dra. Isabel: Conforme se pode extrair até agora do que se falou, a 
articulação coletiva parece ser o sentimento das comunidades e, sem dúvida, é a 
vontade do constituinte que redigiu o artigo 68 da Disposições Transitórias. 
Gostaria também de deixar aqui marcada uma posição com relação a essa 
titulação assim por degrau, passando pela permissão de uso, que também eu não 
consigo perceber a utilidade da utilização da permissão de uso porque, concluído 
o laudo antropológico, identificada a área, a consequência imediata seria a 
titulação, a permissão de uso também seria dada uma vez identificada a área e 
identificados os remanescentes, então eu acho que não precisaria passar por 
esse degrau anterior de permissão de uso. 
Também queria pedir ao Grupo de Trabalho uma especial atenção com relação 
ao disposto no artigo 9, 3°, da minuta do decreto que dá a entender que as 
comunidades tradicionais elas estão inseridas nas Unidades de Conservação, 
quando a situação é justamente inversa. Ao domínio de ocupação das 
comunidades tradicionais é que foram sobrepostas as Unidades de Conservação, 
como no caso do Parque Intervales, e eu até peço com uma certa veêmencia e na 
mesma linha do pronunciamento da Comissão Pró Índio, de que é necessário que 
se use adequadamente, como disseram os membros da Comissão Pró Índio, as 
palavras nesse caso, para se deixar bem claro que as Unidades de Conservação 
é que devem ou se adequar ou serem revistos os limites dos parques para que 
seja preservada a utilização tradicional pelas comunidades. 

- 1 ° EXPO: As colocações estão sendo debatidas, e estão sendo anotadas, 
como eu disse, e serão devidamente estudadas pelo Grupo ainda para fazer parte 
da proposta. Nós estamos observando e temos também essa posição, as 
Unidades foram demarcadas posteriormente, inclusive a Intervales, 
posteriormente à ocupação tradicional das comunidades. Nós vamos ter o 
cuidado de analisar aqui, cuidadosamente, para observar isso. 



Eu gostaria de anunciar a presença do sr. Nilson Rosa Pinto, representando o 
senhor prefeito de lporanga. 

- Nilson Rosa Pinto: Bom dia para todos, eu estou aqui não só 
representando o prefeito como algumas comunidades que não estão presentes 
aqui hoje. Já que foi falado que está tudo sendo registrado, eu gostaria de deixar 
bem colocado que no Seminário Intervales, que aconteceu no município de 
lporanga, não foi aceita a idéia de que o Parque está dentro dos quilombos, e ela 
salientou que os quilombos( ... ) estava lá antes do Parque, e em nome das quatro 
comunidades que estão envolvidas, eu digo que o Parque não pode estar lá, a 
proposta que foi feita foi afastamento e a gente continua batendo o pé na 
proposta de se afastar essa Parque, e que seja estudada a possibilidade de se 
amenizar a área de entorno do Parque das restrições ambientais ( ... ). Quer dizer, 
o Parque não foi aceito dentro dos quatro quilombos que são Maria Rosa, (?), São 
Pedro e Vaporanduba (?). 

- Eu gostaria de passar a palavra para a dra. Sandra, da Secretaria de 
Meio Ambiente e que compõe o Grupo também. . 

- Dra. Sandra: Só para esclarecimento do que foi colocado pelo Nilson, a 
Secretaria do Meio Ambiente, através do Parque Estadual Intervales, ela vem 
tentando introduzir novas formas de gestão das Unldades de Conservação. Nesse 
sentido, foi feito um trabalho, que a gente contou com a participação do ITESP, 
para tentar localizar as comunidades do entorno, das glebas AD do Parque, 
Foram feitas algumas discussões e existe uma proposta da Secretaria de, em 
caso de necessidade, alterar os limites do Parque. Para que isso seja feito é 
necessário ser enviado para a Assembléia Legislativa um projeto de lei alterando 
os limites. Mas isso está firmado inclusive em compromisso do próprio secretário 
do Meio Ambiente que já conversou com algumas lideranças de algumas 
comunidades, inclusive esta semana, para que isso seja encaminhado. Esse é o 
primeiro ponto. 
O segundo ponto, a Secretaria está muito preocupada realmente com essa 
questão que envolve os remanescentes de quilombo e outras comunidades 
tradicionais aqui do Vale do Ribeira. A situação é crítica e há que se procurar 
alternativas nesse sentido. Então eu acho que a proposta do Grupo de Trabalho 
ela está contemplando incorporar outras Secretarias, outras instâncias nesse 
processo. Há que se discutir, é uma questão séria, o conflito com a questão do 
palmito está se tornando cada dia mais série, existe uma preocupação muito 
grande porque, se não existem alternativas, as pessoas vão procurar a forma que 
podem para sobreviver. A gente concorda com o pessoal de São Pedro( ... ), é 
uma situação grave e eu acho que o governo, a gente está atacando neste Grupo 
a questão dos quilombos, mas é uma questão mais abrangente que envolve 
comunidades tradicionais aqui do Vale. 
Só para contestar o que o Nilson disse, existe intenção sim, o próprio secretário 
Fabio Feldman, segunda-feira em Registro, ele afirmou que existia um erro na 
delimitação dos limites do Parque Estadual Intervales. Então é preciso resgatar 
isso. Sempre vai ser discutido com vocês e vai ser encaminhada uma proposta 
nesse sentido. 
E outra coisa é discutir também, e aí junto com essa questão do Grupo de 
Trabalho, formas alternativas, é plano de manejo, é o palmito, é planta medicinal, 



tudo isso está sendo discutido, e quanto mais a gente contar com a participação 
de todas as comunidades, vai facilitar o trabalho e acelerar esse processo que a 
gente acha fundamental para equacionar de algumas questões aqui do Vale. 

- 1 ° EXPO: Olha, eu vou fazer um pedido que pode parecer um pouco 
antipático, mas nós temos um grande número de inscrições, e nós gostaríamos 
que todos fossem ouvidos, e também que não sobregarregássemos com um . 
tempo muito prolongado, até para todos. Então eu vou pedir que sejam breves 
nas colocações para que possamos ouvir e responder a todos, e incluir as 
propostas todas aqui formuladas para que nos possamos então levar isso com 
muito carinho. Vou chamar agora o sr. João Carlos da Cunha, da Associação 
Amigos do Bairro de Pedro Cubas (?). Não? Eu vou passar a palavra agora ao 
Exmo. Sr. Prefeito da Estância Turística de Eldorado, Donizete Antonio de 
Oliveira. 

- Donizete Antonio de Oliveira: Sr. Secretário é uma honra muito grande, 
dr. Belisário, de estar mais uma vez aqui no nosso município de Eldorado, dr. 
Monteiro (?) nosso presidente da mesa, e em seu nome eu quero saudar todas as 
pessoas mencionadas que fazem parte dessa mesa, autoridades aqui presentes, 
senhoras e senhores. 
Para nós aqui de Eldorado é um momento de alegria, de orgulho estarmos 
sediando e participando dessa Audiência Pública que vem de encontro com a 
necessidade e com a vontade da nossa população. 
Vendo essa minuta, que fazem parte várias secretarias do Estado, em especial a 
Secretaria do Meio Ambiente, que é um das Secretarias que tem mais problemas 
aqui no Vale do Ribeira e que por muitas vezes nós dialogamos, discutimos com o 
secretário do Meio Ambiente, e que muitas vezes eu ainda coloquei para ele( ... ), 
"o senhor está fazendo uma coisa muito boa atendendo a vontade da nossa 
comunidade do Vale do Ribeira, em especial do município de Eldorado, onde se 
encontram os remanescentes de quilombo, no que diz respeito a sua posição 
contrária às barragens aqui no Vale do Ribeira. Por outro lado, tem um problema 
mais sério, se o senhor é totalmente favorável que a população que vive no nosso 
município, e em outros municípios dentro do Parque, que se retire do Parque (?)". 
Quer dizer, há uma contradição. Uma vontade de que os remanescentes 
permaneçam e outra vontade de que nós protegemos por um lado os nossos 
Parques e que nós não temos nada contra, nós precisamos conservar. Mas, os 
expositores aqui, que nos antecederam, colocaram a situação difícil e o porquê da 
evasão da zona rural, vindo para a cidade sem saber o que fazer. Porque você 
não pode fazer um novo plantio, uma nova roçada para plantar o seu arroz, para 
plantar o seu feijão. Assim sendo, eles têm que vir para a zona urbana. Chegando 
na zona urbana correm o risco de passar fome porque não têm emprego. Então, 
se a Secretaria do Meio Ambiente, fazendo parte como um todo desse conjunto 
de Secretarias aqui que se encontra nessa minuta, que está sendo estudada hoje, 
eu gostaria de pedir ao presidente da mesa que incluísse também, no meio de 
tantas Secretarias, o município onde estão localizadas as comunidades, porque 
eu acho que o município vai ser o braço direito dessas comunidades nesse 
momento. Quando trata-se de uma audiência pública, de uma reunião, o 
município é o primeiro a receber cobrança, precisamos de transporte, precisamos 
de local, precisamos fazer convênio, e até porque no município de Eldorado 



existem muitas áreas devolutas municipais, não posso afirmar aqui que essas 
áreas municipais façam parte dos remanescentes de quilombos. Mas, para todos 
os efeitos, é uma colocação, eu não sei se é válida, mas como representante do 
município, eu acho que o novo prefeito que foi eleito, está entrando, e ele vai 
participar ativamente desse trabalho conjunto que nós estamos fazendo aqui hoje. 
Quero deixar aqui claro que o nosso município, principalmente ao sr. Secretário e 
aos senhores autoridades aqui presentes, que· nosso município está sempre de 
portas abertas aos senhores, que voltem sempre com propostas que realmente 
venham de encontro com a vontade e as necessidades de nossa população. 
Obrigado. 

- 1 ° EXPO: Agradecemos muito as palavras do sr. prefeito e vamos estudar 
com carinho a forma institucional de incluir essas propostas. Gostaria de passar a 
palavra para a antropóloga Débora Stucke (?), do Ministério Público Federal. 

- Débora: Eu gostaria de lembrar duas coisas. Uma é fazer uma 
provocação à Secretaria do Meio Ambiente no sentido de que invés de se colocar, 
se confrontar com a utilização tradicional que os remanescentes fazem da terra e 
se confrontar com o corte e, enfim, se colocar numa posição de conflito que inclue 
fiscalização e tudo mais, de fato se estude que tipo de impacto a cultura da terra 
traz ao meio ambiente. A segunda coisa é a gente sempre falar "ah, não pode 
cortar, não pode cortar'', mas a gente não sabe de fato qual é a extensão do 
impacto. Então essa é uma necessidade, que se faça um estudo sério avaliando o 
impacto, isso é básico para a discussão que vem em seguida. O segundo 
problema que eu gostaria de lembrar, as dificuldades dos remanescentes não se 
referem apenas ao Parque Estadual Intervales. A gente está com isso na cabeça 
porque esse é um problema recente, o decreto é do ano passado; mas eu quero 
lembrar, enfaticamente, que o problema se refere a todas as comunidades que 
existem em áreas de conservação, em áreas de preservação ambiental, em todos 
os lugares onde os quilombolas estão presentes. Onde tem comunidade 
remanescente, tem ou zona tampão ou zona de vida silvestre ou parque estadual. 
Então esse é um problema que perpassa praticamente todas as comunidades, 
não dá para ficar pensando isoladamente. Intervales, Jacupiranga, nós temos que 
ter uma visão política do conjunto e nós temos, de fato, eu acho que essa é uma 
posição que eu posso afirmar como sendo do Ministério, que de fato a gente tem 
que pensar junto, paralelamente às tendências mundiais. 
Hoje se discute cada vez mais a possibilidade e a necessidade de se 
compatibilizar a presença do homem,a presença de comunidades tradicionais 
com Unidades de Conservação, não dá para pensar as duas coisas isoladamente, 
pensar em Parque Estadual como sendo uma peça de museu, santuário 
ecológico. Não, é preciso, eu acho que essa é uma questão fundamental para a 
gente chegar a um termo razoável. 
Então, pensando nisso, é a provocação que 'a gente faz para a Secretaria de Meio 
Ambiente, de médio prazo, eu acho que a gente tem que estudar isso juntos, e dar 
uma solução que seja compatível com tendências que são maiores que o nosso 
problema local. 
A outra coisa que eu gostaria, como a gente fez no Intervales, e vem fazendo 
sempre, é reafirmar a nossa disposição e a efetivação que a gente vem 
realizando desde o meio do ano passado. Nós creditamos por volta de sete . 
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comunidades, sete bairros e estamos sugerindo queo Ministério Público em 
Brasília nomeie um Grupo de Trabalho permanente, composto por técnicos do 
Ministério Público Federal, por antropólogos, por especialistas que vão estudar 
não só Vale do Ribeira mas comunidades de remanescentes de quilombo 
localizadas em outros estados do Brasil. Então eu gostaria, pessoalmente, de 
continuar contando com a colaboração das comunidades que nos recebem, têm a 
paciência de nos receber, a paciência de nos fornecer dados sobre a família, 
sobre a produção, sobre o território. Com a agregação, com a formação desse 
Grupo de Trabalho que a gente espera que seja formalizado para o ano que vem, 
a nossa insistência aqui no Vale do Ribeira vai aumentar, então a nossa presença 
aqui vai ser mais constante e numericamente maior, vamos trazer mais gente para 
cá, isso vai demandar mais trabalho para vocês também, e a gente espera 
continuar contando com a colaboração das comunidades, como tem acontecido 
até agora, para que a gente possa ampliar nossos laudos, aprofundar os laudos e 
fazer peças que realmente convençam as pessoas que decidem e que possam 
fazer emissão dos títulos definitivos de propriedade das comunidades 
remanescentes. 

- dra. Isabel (?): Em primeiro lugar quero dizer a Débora que não vejo isso 
como uma provocação. A questão primeira que você colocou, existe uma 
legislação ambiental, que vocês sabem muito bem, existe uma legislação e ela 
tem que ser cumprida. O que se está discutindo, inclusive a nível federal, são 
alterações de algumas questões específicas que são populações dentro de 
Unidades de Conservação, especialmente Parques, ela está sendo também 
debatida porque é uma questão delicada. A gente sabe, por exemplo, que o 
Parque Estadual Intervales ele tem mais de mil pessoas que moram dentro do 
Parque, então não dá para a gente continuar( ... ), vão ser encaminhados estudos 
e talvez essa questão de avaliação dos impactos seja interessante também que 
seja feita. 
Outra questão, se a gente se localizou mais na questão do Parque Intervales, não 
quer dizer a Secretaria aceita e acata a questão dos direitos dos quiilombos. Vai 
ter que ser estudado caso a caso. Não dá para falar "vamos alterar os limites". A 
gente se localizou no momento, assim como o Ministério Público, a gente se 
localizou mais no entorno do Parque Estadual Intervales porque é um Parque 
mais recente que estavba se propondo fazer o plano de gestão incluindo as 
comunidades do entorno. As outras vão ter que ser estudadas com todo o carinho 
que a Secretaria está se propondo a tratar essa questão dos quilombos, que é um 
compromisso do secretário que, enquanto constituinte, ele afirmou, ele lutou para 
fazer esse artigo 68 da Constituição. 

- 1 ° EXPO: Gostaria de passar a palavra para dona Elvira Morato, da 
Comunidade São Pedro. 

- dona Elvira Morato: Eu sou uma das ajudantes da Associação do Bairro 
São Pedro. Venho há 20 anos( ... ) lutando por essa comunidade, não desanimei 
até agora com tanta dificuldade que a gente enfrenta, várias coisas que a gente 
enfrenta na comunidade, é difícil a gente lutar pelas nossas terras. Primeiramente 
quando nós lutamos, quando foi fundada a nossa Associação, foi pelo nosso 
direito de terra, que nos vimos lutando há muito tempo. Agora nós temos mais a 
preocupação que deixa o povo remanescente de quilombo muito preocupado, é a 



questão da barragem. A gente diz que tem o direito mas só que a gente não sabe 
onde está esse direito porque o nosso direito está escondido, a gente tenta, luta, 
luta mas não tem uma confiança que esse direito está definitivo nosso mesmo. 
Então a gente quer um documento definitivo das nossas terras, porque nós temos 
a certeza que nós somos nascidos de lá, temos pessoas de mais de 80 anos que 
estão aqui conosco, é uma pessoa que remanescente dos quilombos que foi, ela 
está ali que é para contar várias histórias para nós, nós somos mais novos mas 
ela é uma pessoa de idade. Quando o parente dela, que é mais velho, formou 
aquele lugar, era um mato, era um sertão, não tinha ninguém, só tinha onça, 
cobras, caça e hoje em dia nós somos uma grande família desse povo. Tinha mais 
família mas devido a dificuldades que eles enfrentam foram saindo, saindo. Nós 
temos a maioria do nosso povo situado aqui em lguape, ( ... ) que é uma família 
que se nós tivesse tudo reunido lá, nós tinhamas mais coisa, mas devido à 
dificuldade que enfrentamos, foram saindo, desanimaram e hoje eles tem vontade 
de voltar para nosso lugar, mas devido à dificuldade que nós ainda enfrentamos, 
eles têm medo que fiquem passando a mesma dificuldade e não consigam nada. 
Então nós pedimos aos nossos governantes que tenham misericórdia para esse 
povo sofrido, que eles possam dar os nossos títulos definitivos de nossas terras 
porque nós não temos segurança nessa terra, nós temos medo por causa das 
barragens, que dia a dia vem falando nessa barragem, então se a gente não tiver 
uma certeza que nós somos( ... ). Mas sempre vivemos inseguros naquela terra e 
não podemos trabalhar sossegados. Era só isso que eu queria dizer. Muito 
obrigado a todos. 

- 1 ° EXPO: Agradeço as palavras da dona Elvira e convoco a dona Jacira 
Rodrigues dos Santos, da Comunidade Galvão. 

- dona Jacira: aqui está o meu bom dia a todos e gostaria de falar para os 
nossos governantes que não vetem o nosso título de terra porque nós precisamos 
muito para nos manter firme naquela terra. De que forma nós podemos se manter 
firme naquela terra se nós não temos o título para ter mais segurança na terra? 
Queremos título verdadeiro, não falso igual o que nós todos temos lá em casa e 
para depois ficar assim nessa maneira que nós estamos. Nós queremos título 
verdadeiro e não um falso. E também queria que reconhecesse que nós somos, 
que reconhecesse que nós pertencemos, que somos remanescentes da 
comunidade de quilombo e somos uma comunidade muito sofrida. E gostaria 
também de falar a ele que desse título do mais verdadeiro para que nós pudesse 
ter o título e pudesse também cultivar a terra, aonde nós( ... ) continuar a terra, 
porque muitos aí falaram também que nós não temos sossego, apesar que corta o 
palmito, palmito assim às vezes vai o meio ambiente e lá não tem uma maneira de 
trabalhar livre, livre assim. E nós queria o título para que nós pudéssemos cultivar 
a terra e para poder criar os nossos filhos. Eu não queria também qie o governo 
( ... ), que é o negócio da barragem, que está muito prejudicando nós, prejudicando 
bastante nós das comunidades de quilombo, queria que afastasse esse tipo de 
tragédia contra nós. E queria que o nosso governante afastasse o meio ambiente 
de nós, para nós poder trabalhar mais livre para poder criar os nossos filhos. E 
também quando nós vamos ter um título na mão para trabalhar e poder continuar 
( ... ) criar nossos filhos e sobreviver. E eu acho que o governo não ia ter essas 
condições de dar comida para todos nós, para nós criar os nossos filhos e 
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sobreviver. Nós queremos a terra para trabalhar, para cultivar, não para ficar 
parada, não adianta de nada ter o título ~ ficar parada da mesma forma. Queria 
que então que eles afastassem um pouco o meio ambiente para nós poder 
trabalhar mais assim livre e eu queria saber o que eles querem que nós faça, eu 
acho que( ) rodando aí nesse mundo de Deus, que nós não ia nem ter 
condições( ) ficar rodando aí, por aí, sem rumo, para onde vai? É isso que 
nenhum de nós queremos, é ficar rodando para baixo e para cima, sem ter rumo, 
sem ter parada. Aonde ele que que nós more? Debaixo da ponte? Nas favelas? 
Isso que nós não queremos. É só isso que eu tenho a dizer a todos. 

- 1 ° EXPO: Agradeço as palavras da dona Jacira e chamo o sr. Elói 
Fachetti (?), vereador de Eldorado. 

- Elói: Primeiramente queria agradecer ao exmo. Belisário dos Santos Jr. 
que muito nos honra com sua presença e queria em nome dele agradecer a todos 
os presentes que compõem a mesa e a toda essa comunidades aqui presente 
reivindicando alguma coisa para a sua comunidade. O que mais me preocupa 
hoje, tanto é que não sai o título definivo de terra, com isso proibindo a qualquer 
cidadão que receber esse título a uma futuro empréstimo, além do mais hoje a 
questão ambientalista quase que não deixa uma pessoa desmatar capoeira, um 
pé de árvore para fazer a sua pequena roça. Eu queria perguntar aos senhores, 
não poderia abrir uma exceção para essa área de quilombo para que essa 
comunidade pudesse desmatar uma área que fosse destinada para agricultura, 
destinada para a sobrevivência? Porque notamos que aquela comunidade muito 
cresceu e a área desmatada é feita de dez anos atrás, precisa de um novo 
desmatamento e que isso geraria um futuro promissor para a sua família. Então, 
eu queria deixar registrada essa questão. Obrigado. 

- 1 ° EXPO: Agradeço as palavras do vereador e reitero mais uma vez que 
as suas propostas estão sendo anotadas e serão discutidas e encaminhadas, 
fazendo parte da nossa proposta total. Agora eu gostaria de chamar o sr. Lenildo 
Isaías dos Santos, da Comunidade André Lopes. 

- Isaías: queria aproveitar a oportunidade que está sendo dada aqui nesse 
momento e ser solidário aqui com todos os companheiros de luta e também com 
os amigos que estão também aqui ao nosso lado, alguma coisa eles devem estar 
fazendo por nós, sr. prefeito do município, secretário do município( ... ) confiante 
no trabalho de todos vocês que possam fazer alguma coisa que venha aliviar o 
sofrimento deste povo tão sofrido, debaixo dessa condição imposta pelos nossos 
governantes. Então, eu quero dizer que estou aqui representando o Bairro de 
André Lopes, eu não sei se tem alguma pessoa inscrita de lá, mas( ... ) estou aqui. 
Eu quero falar aos ouvintes o seguinte, eu não tenho muita sugestão a fazer 
diante dos problemas do povo( ... ) o governo do estado, eu não tenho nem 
conhecimento disto que está acontecendo. Infelizmente, eu sou uma pessoa 
récem chegada em André Lopes, eu vim do estado de Pernambuco, sou 
pernambucano, fugi de lá também de um estado de miséria( ... ), os senhores( ... ) 
sei que os senhores mais ou menos vão entender o que eu vou falar. 
Pernambuco foi assolado por uma seca agora há poucos tempos, que acabou não 
só Pernambuco mas a maior parte do Nordeste. 92, 93, foi dois anos de seca que 
acabou( ... ) situação difícil do povo, e diante desse estado de rníséri, fui obrigado 
a fugir de Pernambuco para não morrer de fome. Vim para São Paulo, procurei 
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serviço e não encontrei porque a maior parte do serviço hoje( ... ) o povo novo está 
difícil quanto mais para um homem da minha idade, então um problema difícil. Eu 
venho sofrendo muito diante dessa situação. Então me apareceu um amigo lá em 
São Paulo que falou que tinha um terreno aqui( ... ), que tinha comprado, que era 
o dono e queria vender. Então eu e meus filhos (?), sem condições, mas assim 
mesmo, resolvemos comprar esse terreno. E compramos. Vim e tomei posse do 
terreno. Voltando atrás, tomei posse do terreno, depois eu volto atrás. Só que eu 
comprei, paguei, recebi escritura, tudo legalizado, mas não sabia dos problemas 
que estavam acontecendo na região, não tinha nenhum conhecimento. Então 
tomei conta do terreno e fui trabalhar .. Mas, nos primeiros dias que estava no( ... ) 
eu fui abordado por 3 cidadãos e aí eles quiseram impedir o meu trabalho e o 
meu serviço. Aí perguntei a razão e eles puderam me explicar que aquela terra 
que eu estava ali o dono( ... ) pertencia aos parques, ao governo. Então me 
falaram que eu não podia desmatar, não podia roçar, não podia fazer nada. Então 
aí eu vi, naquele momento, mais um problema difícil na minha vida porque aí eu 
tinha comprado uma terra, mas não era o dono. Não era o dono, naquela hora eu 
passei a saber que não era o dono mais da terra. E agora, onde eu vou? Onde eu 
vou ficar? Onde eu vou parar? Porque a terra( ... ), mas não posso roçar, não 
posso carpir, não posso fazer nada. Mas eu resolvi aprender assim mesmo( ... ) 
mas a necessidade foi grande, não podia ficar sem trabalhar, eu tinha que 
trabalhar, tentei roçar mas aí fui multado, fui processado, fui impedido de roçar. É 
uma situação que me deixou muito preocupado e eu acho que não só eu mas 
muitas pessoas também estão sofrendo essas condições nesse momento, lá na 
minha região de André Lopes. Não sei, não conheço bem( ... ) como funciona, o 
meio ambiente ali são pagos (?), o que que é? Não sei, não entendo. Mas eu sei 
que lá de dentro não pode fazer nada, não pode roçar, não pode queimar. E então 
esse povo está sofrendo. Eu acho que não só o povo de André Lopes mas muita 
gente está sofrendo essa situação. Eu quero ser solidário aos meus amigos, 
companheiros de luta, estou aqui diante de vocês para lutar e ver se nós 
conseguimos assim uma solução diante desse problema tão difícil. Eu estou 
confiante que nós vamos conseguir( ... ) que os amigos aqui, a sugestão que eles 
fizeram, que puderam colocar, eu pude entender que eles estão trabalhando para 
trazer uma solução para melhorar a situação desse povo sofrido, desse. povo que 
tanto precisa de( ... ), eu estou confiante nisso, se Deus quiser nós vamos chegar 
lá e se precisar a minha ajuda eu estou aqui. 

- 1 º EXPO: Muito obrigado. Agradeço as palavras do sr. Isaías e eu 
gostaria, em razão do número de inscrições, nós estamos encerrando as 
inscrições neste instante. E também para que não se estendessem muito, nós 
temos ainda dez pessoas para falarm, eu gostaria de estabelecer no máximo 3 
minutos para cada pessoa para que nós possamos então levar até o fim, com o 
máximo de aproveitamento, esta reunião. 


