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FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES 
DESPACHOS DA PRESIDENTA 

Em 16 de noveml:>ro de 1999 

Assunto: Aprova o Relatório de Identificação e Reconhecimento terri 
torial da Comunidade Negra Rural de Pedro Cubas e a delimitação das 
terras ocupadas pela mesma, no Municipio Eldorado , . Estado de São 
Paulo, segundo Relatório elaborado pela Secretaria da Justiça e da 
Defesa da Cidadania e o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, 
conforme o Acordo de Cooperação Técnica, firmado pelo Convênio n , 0 
07/98 publicado pelo Diário Oficial da União de 02 de julho de 1998, 
entre a Fundação Cultural Palmares - Mine e a Secretaria da Justiça e 
da Defesa e da.Cidadania, Instituto de Terras do Estado de São Paulo, 
que designou a segu,inte profissional para os serviços técnicos espe 
cializados: Cleyde Rodrigues Amorim - Antropóloga; com fulcro no art. 
68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT e nos 
arts. 215 e 216, da Constituição Federal. 

A Presidenta da Fundação Cultural Palmares - FCP, tendo em vista os 
autos do Processo FCP n.º01420.000345/98-35, e considerando o Parecer 
n.º 010/FCP/MinC/98 do Grupo Técnico instituido pela Portaria Interna 
da fundação Cultural Palmares n.0 06, de 27 de Julho de 1998, publi 
cada no Boletim Interno Nº 07, mês julho da Fundação Cultural Palma 
res/Mine, formado por Maria Auxiliadora Cruz de Sá Leão - Antropólo 
ga; Luciana Valéria Pinheiro Gonçalves - Advogada; José Paulo Freire 
de Carvalho - Advogado e Sociólogo; Luiz Fernando do Rosário Linhares 
- Engenheiro Agrônomo; Eliane Cantarino O 'Dwyer - Antropóloga; Mar 
lene Santos Pessoa - Psicóloga e Marco Antônio Evangelista da Silva - 
Licenciado em Geografia, face às razões e justificativas apresenta 
das, decide: 

l - Aprovar a conclusão objeto do citado Parecer, reconhecendo os es 
tudos de Identificação e Reconhecimento Territorial da Comunidade Ne 
gra Rural de Pedro Cubas, no Municipio de Eldorado, Estado de São 
Paulo e a Delimitação da área por ela ocupada, nos termos do Memorial 
Descritivo. 

2 - Determinar -a publicação no Diário Oficial da União deste Despacho 
e do Parecer n.0 010/FCP/MinC/98. 
3 - Oficiar ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária; IBAMA - Instituto Brasiteiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis; FUNAI - Fundação Nacional do Índio; IPHAN - Ins 
tituto do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional; e SPU - Secreta 
ria do Patrimônio da União, para que se manifestem, no prazo de 30 
(trinta) dias, sobre questões incidentes na área delimitada, no âmbi 
to de suas respectivas competências. 

'-·· 1 



' :; ,s:,. ,r, "\ . 
' ·-·· ·---- - - ~'-'e,(__.... 

162 . SEÇÃO:] Nó 221 QUARTA-FEIRA, 18NOV 1998 DIÁRIO OFICIAL". 

PARECER Nº 10/98 

O presente Parecer contempla a Comunidade Negra Rural Pedrv Cubas, 
localizada no Municipio de Eldorado, Estado de São Paulo, com ~istas 
à demarcação e à titulaç·ão definitiva da terra, pelo seu. reconheci 
mento como Remanescente de Quilorobo, com base no art. 68 do ADCT e 
·nos Arts. 215 e 216 da Constituição Federal, nos te-rmos do Convênio 
n. º. 07/98 publicado pelo· Diário Oficial da União de 02 de . julho de 
i998. 

TERRITORIALIDADE 
.. · 

O território dos remanescentes d~ comunidades de qui 
Lombos , identifica-se com sua história de busca pela Lâbe rdade', auto 
nomia e acesso à terra.Alguns povoados ou bairros rurais surgem após 
a abolição da escravatura, quando ocupam áreas abandonadas, proprie· 
dades desconhecidas ou adquiridas por antigos escravos. Esses locais 
eram de ._dificil acesso, · próximos a vales, serras ou mananciais de 
água. 

Os grupos sociais de diferentes origens ·que viviam à 
margem do sistema· colonialista e escravista, articulavam-se entre si, 
tendo como .referência· a etnia. Era· essa identidade étnica que tarobém . 
os levava· a resistir e .e lutar- pelo direito à terra. As comunidades 
desenvoâvexam prátlcas culturais e vivenciaram histórias comuns, ao 
longo do tempo,_qúe possibilitaram a continuidade das mesmas, enquan 
to unidades sociais. 

HISTÓRIA DE oéuPAÇÃO DO VALE DO RIBEIRA 

Geograficamente, o Vale do Ribeira subdivide-se em 
Baixada dó Ribe.ira, que compreende o municipio de Eldorado; onde es 
tão localizados· os bairros rurais de remanescentes de quilombos: Iva 
porunduva, -São Pedro, Galvão, Pedro Cubas, Nhunguara, André Lopes e 
Sapatu; . e em· Alto Ribeira, que compreende o municipio de Iporanga, 
onde estão os bairros rurais negros de Pilões e Maria Rosa. 

Desde o inicio da colonização 'estabeleceram-se alian 
ças e trocas entre os diferentes grupos étnicos que povoaram a reg"i 
ão. Referências históricas registram que entre 1670 e 1810 havia uma 
•equivalência nos preços pagos pela compra de indigenas e de escravos 
africanos pelos bandeirantes escravagistas. · · 

Os.indigenas Tupi-Guarani influíram cultura1·e:tecno 
logicamente na constituição das comunidades negras no ·vale do Ribei-. 
ra, que ao se apropriarem delas, as redefiniram, como as técnicas de 
pesca, agricultura itinerante e a toponimia regional. 

Entre os séculos XVI e XVII fundam-se povoações para 
além do Rio Ribeira de Iguape motivadas pela descoberta do ouro, como 
no caso de Ivaporunduva e Xiririca. Em 1763 as atividades da Casa de 
Fundaçã~ de Iguape encerram-se, mas em Eldorado-Xiririca continuam em 
menor escala até meados· do século· XIX, quando se esgota o ouro de 
aluvião. Foi na segunda metade do século XVII que entrou a população 
negra escrava para trabalhar na mineração do ouro, na região paulista 
e também em outras capitanias. Os escravos eram procedentes de Ango 
la, Moçambique e Guiné. Segundo historiadores, foram vários os fato 
res responsáveis pela pouca entrada de escravos em São. Paulo: o es 
tabelecimento de agricultura de subsistência, a .existência da Serra 
do Mar que impedia o desenvolvimento de grandes lavouras e a presença 
de indios que também eram escravizados. 

Em meados do século XVIII há uma queda na exploração 
de minério e a atividade agricola adquire estabilidade, principal 
mente em xtririca, onde cultivam cana-de-açúcar, mandioca, café, fei 
jão e arroz. A mão~de-obra escrava, apesar de diminuida, ainda é em 
pregada por fazendeiros ricos, que têm muitas dificuldades para man 
tê-la. 

Com o esgotamento do ouro, Iporanga transforma-se em 
um entreposto comercial e em 1832 é elevado à condição' de Freguesia. 
A construção da ferrovia na região, leva-a ao isolament_o e sua produ 
ção econômica·passa a ter um caráter de subsistência. 

HISTÓRIA DO SURGIMENTO DE PEDRO CUBAS 

Os moradores de Pedro Cubas relacionam a formação 
dessa comunidade ao ajuntamento de negros fugidos da· região, princi 
palmente Gregório.Marinho, escravo da fazenda Gaiacanga, que tinha um 
número expressivo de mão-de-obra negra. A formação de Pedro Cubas 
tarobém 'assoc í.a-ee a Ivaporunduva, o mais antigo dos Quilombos, pois 
familias que ai viviam até meados de 1840, reaparecem no Livro de 
Terras, em Pedro Cubas. Alguns· exemplos: a familia Marinho é encon 
trada em 1817 em Ivaporunduva; Gregório Marinho em 1849 registra seu 
si tio sob o assento n~<l~!> em !'>.!dro Cu!;,aj ú eI,1 1856 -ele fa:s di vias:ui 
com Miguel Antônio Jorge e Manuel Antônio de Almeida; Vicente Marinho 
em 1849 residia em Ivaporunduva e reaparece em 1857. com o registro de 
dois lotes de terras sob o nº488, no rio de -Pedro Cubas. 

A população negra ·que se manteve livre durante o pe 
ríodo escravista, ocupou o Vale do Rio Ribeira como uma área cont i> 

nua, com padrões sócio-econômicos similares. A forma de acesso à ter 
ra e os casamentos constituiram critérios básicos para definir o per- 
·tencimento ao grupo. · 

OCUPAÇÃO. ESPACIAL,ORGANIZAÇÂO SOCIAL E ECONÔMICA 

Durante o período de decadência econômica do Vale do 
Ribeira, negros de vé r í as procedências e oriundos das grandes fazen~ 
das, tornam-se camponeses livres, ·dando origem aos atuais bairros,· 
rurais. o excedente de arroz produzido por eles é comercializado nos 
entrepostos comerciais do Rio Ribeira do Iguape. A economia dos gru 
pos camponeses baseia-se no trabalho da unidade familiar, cujos· pro- .. 
dutos atende as necessidades especificas da mesma, sendo uma parte 
destinada ao mercado, e a outra, obtenção de ~inheiro. Essas unidades· 
sociais intermediam bens e serviços para. suas -parentelas (grupos fa 
miliares ligados por laços de parentesco consangüineo, afinidade e 
espiritual/compadrio). É a· união da produção de· bens materiais e·~<? 
cio-culturais que determina a territoria"iidade tradicional. 

As comunidades tradicionais têm relativa autonomia no 
processo produtivo e na dinâmica das relações sociais, estruturando-· 
se como grupo social distinto frente à economia e à sociedade mais 
abrangente. Impossibilitadas de adotarem modernas técnicas de produ 
ção agrícola, pastoril· ou extrativista direcionadas a grandes empre 
endimentos econômicos, não têm condições de acumularem bens e lucros, 
por conseguinte, preservam os recursos naturais de seus territórios 
para sobreviverem fisica e culturalmente. · 

A economia das Comunidades Negras do Vale do Ribeira 
baseia-se na mão-de-obra familiar que garante a produção de bens bá 
sicos para o consumo familiar, sendo que a complementação da renda é 
obtida pelo trabalho assalariado na região e pelas atividades extra 
tivistas, tais.como: palmito, sapé e taquara (para cobertura de casas 
e confecção de artefatos),a fim de adquirirem·produtos industrializa-· 
dos. · 

As comunidades plantam em pouca escala: arroz, milho, 
feijão, mandioca, cana-de-açúcar, batata-doce, abacaxi, maracujá, me 
xerica, couve, cebola, alface, cebolinha, coentro, gengibre e·banana. 
A complementação da dieta alimentar é feita com a criação de porcos, 
galinhas, patos, cabritos e perus, e a venda desses serve para com 
prar remédios, roupas, ·sal, querosene, açúcar e óleo. A pesca ocorre 
nos córregos e rios da região. O deslocamento para os povoados próxi 
mos e o transporte de mercadorias são realizados por meio de cavalos 
e de burros(muares). · · 

A agricultura era praticada· em regime de coivara. O 
primeiro produto plantado na roça era o arroz, normalmente consorcia 
do ao milho, depois seguia-se o plantio do feijão que não alcançava 
bons preços no mercado. As vezes as roças de milho eram. destinadas·à 
engorda de suinos, ficando distante das habitações. Após três anos ·(o 
máximo ·de 12) do uso do solo, esse era colocado em descanso, devido a 
sua exaustão, para formar nova cobertura vegetal e reconstituir os 
nutrientes, formando assim a capoeira/capuava, que é rapidamente dis 
tinguida na vegetação primária da Mata Atlântica pelos moradores ne 
gros. 

A cr.í.acao dos Parques e das APAS na área, obriga as 
comunidades a. explorarem clandestinamente o palmito, tornando-se a 
sua fonte principal de manutenção e a fazerem· as roças em lugares de 
dificil acesso dentro desses. locais protegidos pela legislação arobi 
ental. Devido a isso, desmatam as capoeiras novas, o que torna as ta 
refas agrícolas árduas, principalmente a capina, além de serem consi 
deradas imprestáveis para a lavoura por causa· da infertilidade do 
solo. Na capoeira nasce a praga, capim sereno, que servia de pasto 
para as poucas reses das comunidades, assim impedindo a proliferação 
da praga, mas com as proibições, ela propaga-se pelo local. Para so 
breviverem, as comunidades continuam fazendo as roças e quando autua 
dos pela fiscalização arobiental, pagõ>m as multas. 

Devido a exploração sistemática do palmito por grupos 
de palmiteiros itinerantes, houv~ uma maior depredação da floresta e 
um abandono gradual das atividades agrícolas. Inicialmente o produto 
era vendido in natura, mas a partir da década de 50, surgiram as in 
dústrias de beneficiamento em vários municipios como em Eldorado e 
Igúape. Compete aos extratores de palmito beneficiar ó produto ( co 
zinhar e colocar nos vidros que recebem dos palmiteiros) e entregá-lo 
pronto para a comercialização, ficando os lucros para o intermediá 
rio/ palmiteiro. 

o Estado, ao sobrepor as unidades de conservação aos 
territórios das comunidades, ·desarticula a forma de vida tradicional,· 
ignora os saberes acumulados, impõe restrições ao uso · dos recursos 
naturais que se chocam com os costumes de manejo tradicional dos gru 
pos sociais. A forma de ocupação e de manejo do território pelas co 
munidades difere da· sociedade regional por preservá-lo nos períodos 
adequados de recuperação dos recursos naturais, evitando o empobreci 
-mentio da biodiversidade da mata e a sua di:!gr&daçao. 

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA COMUNIDADE 

A Comunidade de Pedro Cubas está distribuída em cinco 
localidades, chamadas de sítios ou bairros: Areados, Arreadinho, Bro- 
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mado, PenteadÓ e Penteadinho. Eles são ocupados por 4J famili 
as/casas, com uma população de 159 pessoas. os· termos sitio· e bairro 
são aplicados distintamente, dependendo do contexto e das situações 
sociais em que ocorrem. 

A Administração ·Pública Paulista utiliza o termo 
"bairro" para designar unidades geo-politicas e as comunidades, en 
quanto grupos sociais, empregam o mesmo termo, quando se referem às 
suas relações com a sociedade ·envolvente. Já- o próprio. grupo social 
dentro de um contexto de parentesco e de vizinhança, individualiza as 
relações entre os sitios especificos, estando ou não no mesmo bairro. 
Portanto, a designação "bairro rural" aplica-se ao conjunto de rel·a 
ções · sociais que compõe a vida social· das comunidades, estendendo-se 
pelas várias localidades que exploram os recursos materiais de uma 
área, cujos limites são estabelecidos tradicionalmente. 

O avanço das propriedades privadas e das unidades de 
conservação ambiental no Vale do Ribeira restringiu o acesso coletivo 
à terra, fazendo com que jovens migrem para outras localidades, em 
busca de trabalho. Para assegurar a reprodução social das comunida 
des, . essas estabelecem alianças matrimoniais com outros bairros e 
seus grupos domésticos, distántes· ou próximos delas. Essa estratégia 
mantém o controle dos recursos naturais/territoriais. dentro do. grupo 
doméstico por sucessivas gerações, como é -o caso por exemplo de Pedro 
Cubas, em que o mesmo espaço territorial é ocupado· por uma única fa 
_milia extensa. 

A aliança matrimonial solidifica as relações de ami 
zade e. de parentesco, de reciprocidade econômica· e social. É·uma es 
tratégia empregada para a concentração· de zecuraos fundiários. nas 
mãos de sitiantes fortes, com o objetivo de estabelecer alianças com 
.sã t Ios vizinhos, assim centrando a localização de sitios dentro do 
território e evitando a dispersão de seus ocupantes através dos casa 
mentos com parceiros de bairros diferentes. 

A economia de subsistência tem um caráter social, 
pois para· a reprodução das atividades, há necessidade da união de 
grupos de individuos -vizinhos e parentes. Normalmente quem mora pró 
ximo é parente consangüineo, afim ou ligado por laços de compadrio. 
Os que residem distantes são elevados socialmente a condição de pa- 
rente, mediante a inclusão no grupo. A troca de dias de trabalho para 
a realização do plantio e colheita do arroz e do milho tem um aspecto 
produtivÓ e social, pois estimula o intercâmbio entre as comunidades 
e reafirma os valores · de solidariedade e reciprocidade entre elas. 
Esses valores manifestam-se· também em situações de crise, como a pe~ 
núria·materialnos grupos domésticos. 

As comunidades negras percebem-se como negras, assim 
como os· moradores das cidades circunvizinhas. Si.gnos sociais são aci 
onados para marcar a posição dos segmentos sociais: os negros são 
vistos pela sociedade envolvente como habitantes de bairro ·(roça), 

, local de moradia de negro, que é miserável e ignorante, opondo-se à 
representação simbólica do branco. 

A rel:igiosidade que cria um conjunto de práticas, 
congregando-as comunidades em ocasiões e rituais, é um elemento forte 
na formação da identidade e no reforço da sociabilidade, pois a ob 
servância dos dias santos, obriga a suspensão das atividades econômi 
cas e do trabalho cotidiano. Em tempos idos, a religião católica era 
um traço definidor da identidade das comunidades, por ser exclusiva 
·dos bair~os negros. As. atividades religiosas que mobilizam os vários 
sitios que compõem cada uma das comunidades, tem- um papel importante 
na reprodução sócio-cultural e fisica do grupo, pois permite o inter 
câmbio de membros das diferentes comunidades e a oportunidade de sur 
gir novos casamentos. 

CONCLUSÃO 

Documentos históricos registram que os garimpes do 
Vale do Ribeira eram tocados por mão-de-obra escrava. Os escravos que 
s~ rebelavam e matavam seus senhores, aquilombavam-se em lugares ina 
cessiveis, como na conhecida Serra do Quilombo. Documentos eclesiais 
mostram que havia pretos livres com posses e que as registraram, be 
neficiados pela Lei de Terras, no final do século XVIII e nas primei 
ras. décadas do século XIX, Estes pequenos· lavradores negros partici 
pavam da economia regional, produzindo arroz. Os documentos mencionam 
também a existência de relações de compadrio entre escravos de fazen 
das que viviam ao longo do Rio Ribeira de Iguape e. os pretos livres 
moradores nos afluentes desse Rio. 

.Há·registro de núcleos formados P.Or negros fugidos na 
região do Rio Pardo, nà década de 60 do século passado, que mostra as 
relações de aliança entre os aquilombados e a vizinhança, o que difi 
cultava sufocar a rebelião dos negros rebeldes. Os documentos indicam 
que no século XVI o Vale do Ribeira era zona de ·refúgio de negros que 
resistiam à incorporação nas milicias para participar da Guerra do 
Paraguai. Outra forma de ocupação .territorial negra na região, foi o 
assentamento de ex-escravos nas terras das antigas fazendas que pos- 
suiam escravos. Para a reprodução social das comunidades do Vale do 
Ribeira fez-se necessária a· manutenção continua das. teias das rela 
ções estabelecidas entre elas, para em conjunto,. fazer frente à soci 
edade envolvente. 

As Comunidades do. Rio Iguaçu foram alvo da ação re 
pressora do Estado, que · impôs severas restrições às suas existências 
até o final da escravidão. Era grande o núme ro de quilombolas pela 
Provincia de São Paulo, havendo in(llneros atos legàis emitidos pelos 
governadores contra negros· fugidos e suas atividades, cuja presença 
provocava medo aos colonos e aos viajantes brancos, sendo que os es 
cravos sem dono podiam ser capturados e vendidos ao Estado/ Fazenda 
Real., · 

No Vale do Ribeira teve quilombos até a virada do sé 
culo XVIII. Em 1863 encontra-se registro da existência. de núcleo de 
negros fugidos no Rio Pardo, afluentEf do Rio Ribeira de IgU:ape. A 
Mata Atlântica era refúgio de quilombos e de grupos negros, por ser 
pouco habitada. No Vale do Ribeira havia a presença de várias comuni 
dades negras de origens distintas e de camponeses livres, . antes e 
após a abolição, durante.a decadência do ciclo de ouro ( século XVIII 
) e de arroz, enquanto mercadoria.de exportação ( Pedro Cubas)._ 

. Antigamente~ as relações sociais entre as comunidades 
envolviam negros fugidos, negros livres, escravos e não-negros. Gra 
ças a esses, que eram- donos de armazéns no Rio Ribeira do Iguape e 
aos donos de barcos, que permitiram o escoamento e a comercialização 
da produção dos quilombos, fluxo essencial para a permanência oas co 
munidades nos locais. o estabelecimento- dessas relações soc í e í.s · in 
terétnicas (que é chamada de campo negro) forma-se no século XVÍII, 
consolida-se no século XIX e hoje define as caraccez í.s.t rcas das atu 
ais das comunidades negras do Vale do Ribeira. Pórtanto, essas comu~ 
nidades contemporâneas guardam um vinculo histórico com os ·antigos 
quilombos da região, que contaram com a participação de comunidades 
conat í t.u í.das . de escravos fugidos, que se apropriaram de um espaço 
territorial e o ocuparam segundo a tradição da cultura negra. 

As atuais comunidades negras possuem ái:ticulação e 
interdependência de umas com relação às outras, no que se refere à 
reprodução social, participando na rede de relações sociais interco 
munitárias, que define a ocupação territorial tradicional do Vale do 
Ribeira e o estabelecimento da forma tradicional dP. vida social das 
comunidades. 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Perímetro: 10°, 11º e 23° de Eldorado Paulista 
Municipio:. ELDORADO 

Comunidade Pedro Cubas 

Área: 3.806,4237 ha Perimetro: 37 .. 684, 140 ·m 

DESCRIÇÃO DA GLEBA 

Partindo-se do ponto 1 com coordenadas UTM 770.175,059m ESTE e 
7. 289. 380, 186m · NORTE, segue-se confrontando com o 23° Perimetro de 
Eldorado Paulista, com azimute de 146° 17' 26" e distância de 
138, 620m, chega-se ao ponto · 2; deste, segue-se confrontando com o 
mesmo, pelo Rio Penteado, à jusante, com distância de 3,880, 230m, 
chega-se ao ponto 3; dai deflete à direita e segue-se confrontando 
com o 23° Perimetro de Eldorado Paulista, com distância de 
2 .155, 070m, chega-se ao ponto 4; deste, segue-se confrontando com o 
23° Perimetro de Eldorado Paulista, pelo Rio Pedro Cubas, à jusante, 
com distância de l. 207, 020m, chega-se ao ponto 5; deste, segue-se 
confrontando com o 23° Perimetro de Eldorado Paulista, pelo Rio Pedro 
Cubas, à jusante, com distância de 2.191,980m, chega-se ao ponto 6; 
dai deflete à esquerda e segue-se atravessando o Rio Pedro Cubas, com 
azimute de 41 º 05' 39" e distância de 14, 750m, chega-se ao ponto 7; 
deste, segue-se conf ront.ando com o 23° Perimetro de Eldorado 
Paulista, com azimute de 40° 40' 14" e.distância de 215,910m, chega 
se ao ponto 8; dai deflete à esquerda e segue-se confrontando com o 

· mesmo, com azimute de 357° 41' 40" e· distância de 159, 730m, chega-se 
ao ponto 9; dai deflete à direita e segue-se confrontando com o.mes 
mo, pelo espigão, com-distância de l.625,410m, chega-se ao ponto 14; 
deste, segue-se confrontando com o 22º Perimetro de Eldorado· Paulis 
ta, pelo espigão, com distância de 1. 772, 400m, chega-se ao ponto 15; 
deste, segue-se confrontando com o 23° Perímetro. de Eldorado Paulis.: · 
ta, pelo espigão, com distância de 1.454, 620m,. chega-se ao ponto 16; 
dai deflete à direita e segue-se confrontando com o 10º Perimetro de 
Eldorado Paulista, pelo Rio Pedro Cubas, à montante, com distância de 
51,160m, chega-se ao ponto 17; dai deflete à esquerda e segue-se 
atravessando o Rio Pedro Cubas com azimute de 217° 39 · 37" e distân 
cia de 8, 61m, cheça+se ao ponto 18; deste, segue-se confr_ontando com 
terras do 10° Perimetro de Eldorado Paulista, com azimute de 217° 39· 
37" e distância de 1.184,. 080m, chega-se ao ponto 19; deste, segue-se 
confrontando com o 7° Perirnetro de Eldorado Paulista, pelo espigão, 
com distância de 3. 726, 580m, chega-se ao ponto. 20; deste, segue-se 
confrontando com o 7° Perimetro de Eldorado Paulista, pelo espigão, 
com d1stância· de 2. 203, 010m, chega -se ao · ponto 21; deste, segue-se 
conf'ront ando com o 13° Perimetro de Eldorado Paulista, pelo espigão, 
com distância de 2; 972, 300m, chega-se ao ponto 13; dai deflete à di 
re_i ta e segue-se confrontando com o 10º Perimetro de Eldorado· Paulb- 



ta, pelo espigão, com distância de 778,310m, chega-se ao ponto 12-G, 
deste, segue-se confrontando com o mesmo, pelo espigão, com distância 
de l. 783, 790m, chega-se ao ponto 12-F; deste, segue-se confrontando 
com o mesmo, com azimute 162° 31" 06" e distância de 21, 920m, chega 
se ao ponto 12-E; deste, segue-se confrontando com o mesmo, com azi 
mute de 145° 36" 19" e distância de 37,891m, chega-se ao ponto 12-D; 
deste, segue-se confrontando com o mesmo, com azimute de 196° 10· 23" 
e distância de 31,931m, chega-se ao ponto :2-c; deste, segue-se con 
frontando com o mesmo, com azimute de 204° 48 · 59" e distância de 
47, 290m, chega-se ao ponto 12-B; .deste, segue-se confrontando com o 
mesmo, com azimute de 206° 21' 08" e distância de 6,161m, chega-se ao 
ponto 12-A; deste, segue-se confrontando com o mesmo, pelo espigão, 
com distância de 1.502, 440m, chega-se ao ponto 12; deste, segue-se 
confrontando com o 13° Perimetro de Eldorado Paulista, com azimute de 
298° 01· 25" e distância de l.200,657m, chega-se·ao ponto 10; dai de 
flete à direita e segue-se confrontando com o 12º Perimetro de Eldo 
rado. Paulista, pelo espigão, com distância de 3.270,220m, chega-se ao 
ponto 27; deste, segue-se confrontando com o 12° Perimetro de Eldora 
do Paulista, com distância de 4.042,0SOm, chega-se ao ponto l, inicio 
desta descrição. 

Pelas razões expostas, o Grupo Técnico instituido pela Portaria rn~ 
terna da Fundação Cultural Palmares n.0 06, de 27 de Julho de 1998 
recomenda a aprovação dos estudos de Identificação e Reconhecimento 
territorial da Comunidade Negra Rural Pedro Cubas com fulcro no Art. 
68 da ADCT e nos Arts. 215 e 216 da CF/88 e que seja acatada a pro 
posta para Delimitação das terras ocupadas por esta Comunidade Rema 
nescente de Quilombo, no Municipio Eldorado, Estado de São Paulo, se 
guindo os trâmites necessários a titulação em nome da Associação Co 
munitária pertinente segundo a Comunidade e sua conseqüente Demarca 
ção nos limites do Memorial Descritivo acima. 
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! FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 

DESPACHOS DA PRESIDENTA(*) 
Em 18 de dezembro de 1998 

Assunto: Aprovà o Relatório de Identificação e Reconhecimento terri 
torial da Comunidade Negra Rural de Pedro Cubas e a Delimitação das 
terras ocupadas pela mesma, no Municipio de Eldorado, Estado de São 
Paulo, segundo Relatório organizado pela antropóloga Cleyde Rodd 
gues Amorim no âmbito da Secretaria da Justiça e do Instituto de 
Terras do Estado de São Paulo, conforme Acordo de Cooperação Técnica 
fitmado pelo Convênio n~ 07/98r publicado no Diário Oficial da Ünião 
do dia .02 de julho de 1998, e que transcreve o laudo dos antropólo 
gos Déborah Stucchi, Mirian de Fátima Chagas, Sheila l3rasileiro e 
Adolfo Neves de ·011 ve í z a Júnior, constantes nos aut os do Inquérito 
Civil Público. nº 05/96, em curso no MPF, aprovado com fulcro no art. 
68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT e nos 
a r t s . ·215 e 216, da Constituição Federal. 

Assunto: Aprova o Relatório de Ident.i fi cação e Reconheci:nento t.e r r .i 
t.o r i a I da Comunidade Negra Ru r a 1 de Har ia Rosa e a De 1 imitação das 
terras ocupadas pela mesma, no 1.funicipio de Iporanga, Estado de São 
Pau Lo , s eçundo Relatório organizado pela antropóloga Cleyde Rodr i 
gc:es Amorim no âmbito da Secretaria da Justiça e do Instituto de 
Terras- do Estado de São. Paulo, conforme Aco rdo de Ccopo r aç ão Téc?1~ca 
f í rrnado pelo Conv,}nio n ? 07/98, publicado no Diário Oficial. da Un i ão 
do dia 02 de jul~o de 1~9B, .e que transcreve o laudo ·dos an~ropó!o 
gos Déborah Stucchj, Hir ian de Fátima Chagas, Shcila Brasileiro e 
Adolfo Neves de Olive'ira Júnior, constantes nos aut c s dç I~q:aéri to 
Civil Públ~co nº 05/96, om curso no MPF, ap~ovado co~ fulcro no art. 
68 do-Ato das D.ispésiçõcs cons t í.tuc Lona í s T:ran.sit6t·ias ~-- ADCT e nos 
arts. 215 ~ 216, da Constituição Federal. 

Assunto: Ap rova o Rela t ór ío de Ldén t í f í caç ão e Rec.onhecimw1to ter r, i - 
t o r ial da. Comunidade Negra Rural .de São Pedro e a · De.l i:n:. t açêo dJs 
tei:ras ocupadas pela mesma, nos Municipios de Eldorado e Iporanga, 
Estado de São Paulo, segundo Relatório o.rganizado pela, antropóloga 
Cleyde Rodri'gues Amorim no ãmb i to da Secretaria da Justiça e do tns-: 
tituto de Terras do Estado de São Paulo, conformü Acordo âe Coopera 
ção Técnica firmado pelo Convênio nº 07/98, publicado no Diário ·ofi 
cial da União do dia O?. de julho de 1998, e que transcreve o laudo 
dos antropólogos Déborah Stucchi, M.irian de Fátima chaqas , Sheil a 
Brasileiro e Adolfo Neves de OLi.ve í ra Júnior, constantes nos autos 
do Inquérito Civil Público n o 05/96, em curso no MPF, aprovado com 
fulcro no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitóri 
as - ADCT e nos arts. 215 e 216, da Constitui~ão Federal. 

Assunto: Aprova o Relatório de Identificação e Reconhecimelltv terri 
torial da Comunidade Negra Rural de Pilões e a Delimitação das ter 
ras ocupadas pela mesma, no Municipio de Iporanga, Estado de São 
Paulo, segundo Relatório organizado pela antropóloga Cleyde Rodri 
gues Amorim no âmbito da Secretaria da Justiça e do Instituto de 
Terras do Estado de São Paulo, conforme Acordo de Cooperação Técnica 
firmado pelo Convênio nº 07/98, publicado no Diário Oficial da União 
do dia 02 de julho de 1998, e que transcreve o la~do dos antropólo~ 
gos Déborah Stucchi, Mirian de Fátima Chagas, Sheila Brasileiro e 

Adolfo Neves de Oliveira Júnior, conat ant as nos autos do Inquérito 
Civil Público nº· 05/96, em cucso no MPF, aprovado com fulcro no ar t , 
68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitór-ias - ADCT e nos 
arts. 215 e 216, da Constituição Federal. 

DULCE MIi.RIA PEREIRA 

(*) Repüblicados por .terem saldo com.incorrêção, do original, no D.O. 
de 18-11-98, Seção 1, pãgs. 161, 164, 167 e 170. 

(Ofs. n9s 7 a 10/99) 


