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INTRODUÇÃO  

Mesorregião do Vale do Ribeira e Guaraqueçaba 

Aspectos Gerais O Vale do Ribeira paranaense, é composto por 7 municípios: Cerro Azul,( 1 comunidade 

quilombola), Itaperuçu, Rio Branco do Sul, Bocaiúva do Sul (01 comunidade Quilombola), Doutor Ulysses 

(01 comunidade Quilombola e 1 comunidade Tradicional Negra), Tunas do Paraná e Adrianópolis (9 

comunidades Quilombolas e 2 comunidades Tradicionais Negras) Guaraqueçaba ( 2 comunidades 

quilombolas), existindo nesta região, portanto, 14 comunidades Quilombolas e ainda 3 Comunidades 

Tradicionais Negras Rurais. Se somarmos os 23 municípios do Estado de São Paulo aos 7 municípios 

paranaenses teremos um contingente importante de comunidades Quilombolas e de Tradicionais Negras, 

figurando assim, como uma das maiores concentrações de comunidades negras rurais do Brasil, ficando 

atrás apenas das regiões Norte e Nordeste. Esta região é uma das mais pobres do Brasil, com Índices de 

Desenvolvimento Humano – IDH – abaixo da média do país que é de 0.772 e do estado do Paraná que 

hoje é de 0.787, sendo que a média dos sete municípios desta região esta em 0.682 pontos (IPARDES, 

2000). 

 

 

O presente relatório faz referência a  quatro dos sete municípios que fazem parte do Vale do Ribeira e 
também do município de Guaraqueçaba que  pertencem à Região Metropolitana de Curitiba. O 
levantamento foi realizado em Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses e 
Guaraqueçaba. Os municípios da região apresentam índices de desenvolvimento humano (IDH-M) 
situados abaixo das médias nacional e do Estado do Paraná. 

Esses baixos índices estão ligados à renda insuficiente da população nesses Municípios, onde estão 
localizadas as Comunidades quilombolas e Comunidades Tradicionais Negras. Além desse, outros 
indicadores dão conta da situação encontrada, como um grande número de chefes de família (homens e 
mulheres) com grau reduzido de escolaridade, níveis de rendimento de baixa monta e substanciais 
índices de analfabetismo. Os patamares indicadores da expectativa de vida ao nascer estão situados 
próximos ou abaixo dos padrões do estado e os índices de desigualdades de renda estão acima, de 
maneira expressiva, da média estadual. 

A região tem sido objeto de intervenções das diversas instâncias governamentais. Atualmente, algumas 
instituições têm ações desenvolvidas na região, como o Fórum para o Desenvolvimento Sustentável do 
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Vale do Ribeira, a Agência de Desenvolvimento da Mesorregião do Vale do Ribeira, a Embrapa Florestas, 
escritórios da EMATER-PR e a estação de pesquisa do IAPAR localizada em Cerro Azul, Secretaria de 
Estado da Educação, Secretaria de Estado da Saúde, além das Empresas de Economia mista como a 
Copel, Sanepar, Cohapar etc. 

O trabalho realizado buscou entender as causas da estagnação econômica das famílias Negras e de 
Afrodescendentes que estão no meio rural dos municípios em questão, as demandas reprimidas, desde o 
princípio da colonização, no governo imperial, até a contemporaneidade. O Estado do Paraná 
acompanhou o ritmo do crescimento  econômico do país no último século, com exceção de algumas 
zonas, dentre elas o Vale do Ribeira justamente onde estão localizadas as Comunidades Quilombolas, e 
as Comunidades  Tradicionais Negras,  além de alguns núcleos de famílias  Indígenas desaldeadas, 
Ribeirinhos, Pescadores Artesanais. A região foi contemplada, a exemplo de outras, com diversos 
projetos e programas governamentais de parcos resultados. Independentemente dessas ações, a 
proximidade com a capital do estado, centro de decisões políticas e mercado consumidor com cerca de 2 
milhões de habitantes, o que poderia, também,proporcionar boas oportunidades para o desenvolvimento 
econômico, além dos fatos ocorridos na região desde o seu desbravamento como,  planos e projetos 
governamentais aplicados e os processos de desenvolvimento agrícola e rural sem que acontecesse um 
diálogo franco e aberto com participação das comunidades, a falta de  atenção na devida proporção ao 
Decreto nº 6.040 de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, acreditamos foram a causa de  pouco ou nenhum 
resultado positivo. 

 

Comunidade de Remanescentes de Quilombos de Mamãns – Município de Cerro Azul 
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Situação das Comunidades de Remanescentes de Quilombos localizadas no Vale do Ribeira no 

Estado do Paraná. 

A Secretaria Especial de Relações com a Comunidade responsável pelas ações do Programa Brasil 
Quilombola no Paraná, pelo Acordo de cooperação técnica assinado pelo Governador do  estado do Paraná 
Carlos Alberto Richa e a Ministra Luiza Bairros da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Governo 
Federal em 27 de dezembro de 2012 tem como responsabilidade ; Coordenar as ações governamentais  do 
Estado do Paraná em articulações transversais, setoriais e intersetoriais  para  as Comunidades de 
Remanescentes de Quilombos , com ênfase na participação da Federação das Comunidades Quilombolas do 
Paraná. As ações são executadas por 27  secretarias e empresas de economia mista, que compõem o Grupo 
de Trabalho do Programa. 

 
A Serc realizou um trabalho que servirá de instrumento vital para contextualização e concretização 

das ações governamentais paranaenses refentes as comunidades quilombolas no estado e municipios, pois 
trás em seu bojo, não apenas as intenções governamentais, mas metas, ações e cronograma  necessários 
para a implementação das políticas públicas, com o objetivo de monitoramento das ações de governo já 
realizadas, as que se encontram  em andamento e um  diagnóstico o qual foi realizado nas 37 (trinta e sete), 
Comunidades de Remanescentes de Quilombos  nos municípios paranaenses  cujo resultado  aquí 
apresentado em forma de relatório para subsidiar  a implementação das Políticas Públicas de inclusão para 
estas comunidades, como também  alimentar o Banco de dados da Celepar para que toda estrutura do 
Governo do Estado tenha conhecimento e acesso ás informações.desenvolvendo as seguintes ações :- 

 
1. Por solicitação da Secretaria de Estado do trabalho Emprego e Economia Solidária, realizou o 

cadastramento das mulheres quilombolas agricultoras para inclusão no Programa de aquisição de 

Alimentos do Governo Federal (CONAB), e verificar a possibilidade de instalação de cozinha 

comunitária em cada comunidade. 

2. Por solicitação da Companhia de Habitação do Paraná – cadastrou as famílias que necessitam de 

construção de casas pelo PNHR – Programa Nacional de Habitação Rural do Governo Federal. 

3.       Por solicitação da Celepar verificou a existência de espaço para instalação de 01 telecentro com 10 
computadores para acesso de toda comunidade com internet implantada pela Copel. 
 
4.       Cadastrou  todas as famílias quilombolas que estão no meio rural, pois com a possibilidade de 
acesso ás políticas públicas muitas famílias que estavam na periferia das cidades em busca de melhores 
condições de vida estão voltando para suas comunidades no meio rural. 
 
5. Cadastrou as famílias quilombolas que se encontram na periferia das cidades de Guarapuava e 
Pinhão, necessário que sejam localizadas e identificadas para que sejam contempladas com as políticas 
públicas que são específicas para esta população. 
 

5.       Orientou a formação da Associação quilombola tendo o mesmo com órgão de maior 

representatividade legalmente constituído. 
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MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS 

 

 
 

1.1 Comunidade de Remanescentes de Quilombos de João Sura 

Famílias – 68 // Habitantes 344 
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A comunidade está localizada a 50 quilômetros da sede do município de Adrianópolis região do Alto Vale 
do Rio Ribeira do Iguape, na fronteira entre Paraná e São Paulo, nas áreas compreendidas pela 
confluência do rio Ribeira com o rio Pardo e os limites do Parque Estadual das Lauráceas. Segundo 
relatos dos quilombolas a comunidade recebeu o nome de João Surá em razão da existência de um 
garimpeiro – francês - que buscava ouro na região para vender em Iporanga, São Paulo. Esse garimpeiro 
morreu na cachoeira de um rio que deságua no rio Pardo. Rio e cachoeira receberam também o seu 
nome, João Surá. Os negros que há mais de 200 anos estão nesse local são descendentes de 
escravizados que fugiram da mina de ouro que existia em Apiaí, São Paulo e chegando ao território em 
busca de liberdade, estabeleceram vínculos de amizade com os índios que moravam na região, toda de 
mata fechada. As famílias que por muito tempo resistiram às invasões de pescadores, mineradores e de 
madeireiros foram também pressionadas por fazendeiros para que vendessem suas terras por valores 
irrisórios quando várias famílias não negras chegaram à região para a exploração de recursos naturais 
encontrados.  

 
 
A agricultura, o extrativismo, a pesca e a criação de animais são as atividades de subsistência. 
 
Aspectos culturais como mecanismos de integração comunitária em torno de diferentes atividades 
produtivas refletem a identidade coletiva dos quilombolas de João Surá na divisão do trabalho com a 
prática de mutirões, na troca de dias de serviços, nos momentos culturais entre eles, os bailes e nas 
festas religiosas envolvendo não só a comunidade mas as comunidades vizinhas do Vale do Ribeira. As 
famílias de João Surá compartilham a casa de farinha que agrega enquanto aspecto cultural e pode ser 
considerada como um símbolo de subsistência coletiva.  
 
As festas de Santo Antônio, do Divino, a Recomendação das Almas na Quaresma e a dança de São 
Gonçalo que em determinado momento mescla catolicismo e raiz africana na celebração, são referências 
culturais religiosas importantes para a comunidade. Nessas festas os moradores pagam promessas pelas 
graças alcançadas em boa colheita e boa saúde para as pessoas e para a criação. Outra referência em 
destaque na comunidade é o artesanato em argila, em madeira e objetos em taboa. 
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1.2. Comunidade de Remanescentes de Quilombos de Porto Velho 

Famílias – 20 // Habitantes 118 

 

 

 

Comunidade localizada no município de Adrianópolis distante 35 quilômetros da sede municipal. João 
Murato de Almeida, pessoa mais idosa da Comunidade conta que nasceu em 1925 na terra onde seus 
ancestrais já estavam desde os anos de 1750. A história dos tataravós e bisavós escravizados e de seus 
sofrimentos em busca da liberdade tem sido transmitida para a comunidade através da tradição oral 
assim como a continuação da história da luta pela permanência na terra.  Moradores relatam que não 
existia outro meio de transporte além da canoa. Pagavam impostos para transporte de mercadoria e para 
viajar. A mercadoria de fora vinha de Apiaí e desembarcava no porto próximo à igreja (Rio Ribeira). Está 
viva na memória da comunidade a repressão efetuada em nome ou por funcionários do INCRA, ou órgão 
que o antecedeu, em 1940. “O “INCRA”, quando veio em 1940 para medir a terra, quis tirar os negros do 
local para colocar outras pessoas no lugar e dizia ainda que os solteiros não podiam ter terras, mas 
somente os casados. A terra inicia na Volta Grande, (corte na subida da estrada) vai até perto da primeira 
casa antes da igreja, até o rio Ribeira e toda Serra, até o rio Bracinha”, relata João Murato que conta 
também que “tinha uma plantação de cana-de-açúcar no seu terreno na época que o “INCRA” passou a 
terra para outra pessoa” e que este exigiu que a cana fosse retirada; “perdi, além do terreno, toda a 
plantação da cana”. Conta também que para obter o título da terra, tinha que, além da pagar o “INCRA”, 
roçar toda a estrada, caso contrário o terreno que restava seria tomado. Atualmente a agricultura, a 
criação de animais e a pesca são familiares. A casa de farinha na comunidade é um espaço de 
socialização, resistência e de subsistência. Os meios de locomoção para grande parte dos moradores 
ainda são a pé ou a cavalo. As festas de Bom Jesus, Nossa Senhora Aparecida e a Semana do Divino 
são expressões culturais que marcam as tradições da comunidade. 
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1.3. Comunidade de Remanescentes de Quilombos de Córrego das Moças. 
 
 
Famílias – 23 // habitantes - 116  
   
 

 
 
 
Dona Aparecidinha – Presidente da Associação dos produtores de banana do Vale do Ribeira 
 
Localizada a 37 quilômetros da sede do município a comunidade está no local há aproximadamente mais 
de duzentos anos. Nicolau Dias de Matos nascido em 1928 é filho de Theodora que nasceu na região em 
1909 e neto de Olívia que nasceu aproximadamente em 1860. Nicolau que é a pessoa mais idosa, 
nasceu e se criou na localidade, relata que seus avós que ali já moravam contavam que quando os 
negros chegaram à região, não havia fazendeiros por ali, somente os negros. As famílias da comunidade 
dizem que atualmente a terra é tão pouca que não é mais possível plantar como antigamente faziam e 
que ainda recebem ameaças pela permanência na terra. A agricultura atual é familiar assim como a 
criação de animais. Preservam a cultura da casa de farinha como subsistência e tradição. Até a cidade 
mais próxima a locomoção mais utilizada é a cavalo e a pé. As referências geográficas são os córregos 
Barreirinho, do Belarmino, Comprido, das Moças, do Lagarto e a Serra do Lagarto. Há presença de sítios 
arqueológicos na comunidade. As casas são cobertas de telha, palha sapé e as paredes são de pau a 
pique, adobe. A pesca é individual, em rio e com anzol. Ainda há peixes.  
 
As práticas religiosas da comunidade são de expressões católicas e evangélicas, mas também de 
benzedores, de curandeiros e de rezadores. A produção artística está na produção de pilões, colheres de 
pau, etc. Dentre as festas tradicionais estão as do Divino, de São Pedro e de do São José. Os padroeiros 
são Santa Ana e São Sebastião. A dança tradicional é a dança de São Gonçalo. A comunidade identifica 
o cemitério do Bugre como espaço de referência cultural. A Comunidade tem um segundo núcleo 
chamado de Córrego Malaquias, no mesmo quilombo. 
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1.4. Comunidade de Remanescentes de Quilombos de Sete Barras 
Famílias – 26 //  Habitantes – 140 
 

 
 
Visão parcial da comunidade 
 
 
Comunidade localizada a 35 quilômetros da sede do município. Os descendentes dos negros 
escravizados chegaram à região e ali se estabeleceram desde os meados do século XIX. Os contatos dos 
habitantes dessa comunidade com as comunidades negras vizinhas, João Surá, Córrego das Moças e 
Porto Velho remontam dessa época.  A família de Escolástica Mota de Lima, a mais antiga da 
comunidade, permanece nas terras conquistadas por seus ancestrais onde há presença de sítios 
arqueológicos. Os moradores sabem que a terra deles era bastante grande, maior do que é hoje. 
Atualmente, agricultura, criação de animais e a pesca são atividades familiares. Pescam com anzol em rio 
com pouco peixe, buscam água da fonte e a locomoção até a cidade mais próxima é feita a pé. As 
coberturas das casas são de telha ou de palha.  A casa de farinha é meio de subsistência e espaço 
cultural onde o fogo, o ritmo e as vozes elaboram uma comunhão do ser humano com suas necessidades 
e sua espiritualidade. Segundo relato dos moradores, como além dos católicos os evangélicos 
predominam na comunidade, não se fazem mais as festas tradicionais, não há padroeiro, nem danças. 
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1.5 Comunidade de remanescentes de quilombos de Praia do Peixe 
Famílias – 14 //  Habitantes –  74 
 

 
           
Distante a 50 quilômetros da sede do município, a comunidade tem como referências geográficas o 
córrego do Vira Mundo, córrego Gavião, Ribeirãozinho, Serra da Boa Vista e Serra João Surá. Os 
quilombolas estão na localidade aproximadamente há seis gerações. Maria Pires, nascida em 1923 conta 
a história dos primeiros quilombolas da Praia do Peixe.  Segundo relato a fundação da comunidade está 
na chegada, aproximadamente em 1806, de duas pessoas fugidas de Iguape, São Paulo. Essas pessoas 
eram o bisavô de Maria Pires, Francisco Pires com o irmão Juca Pires. Francisco fugiu pelo rio Ribeira, 
abriu picadas na mata com um machado, fez uma oca com folhas, sobreviveu da pesca, raízes e frutas.  
 
 
Com o passar dos tempos casou com uma índia e desse casamento nasceram os integrantes da 
comunidade, entre eles Estevão, o avô de Maria Pires cujos descendentes vivem na mesma área. Os 
primeiros moradores trabalhavam na roça no cultivo de cana-de-açúcar, mandioca e banana e por serem 
negros passaram por várias dificuldades, entre elas a invasão de suas terras por madeireiros e por 
fazendeiros. Atualmente praticam a agricultura de subsistência em roça familiar, assim como o 
extrativismo, a criação de animais e a pesca. O uso da medicina popular e a presença da casa de farinha 
são marcos culturais da comunidade. Grande parte dos moradores vai a pé, de bicicleta ou a cavalo até a 
cidade mais próxima. De acordo com os relatos da comunidade, a prática religiosa é na maioria a católica. 
Festas tradicionais na comunidade: Festa do Espírito Santo, festa de Nossa Senhora Aparecida e a Mesa 
dos Anjos. O padroeiro é São José e os outros santos venerados são Nossa Senhora Aparecida, Jesus 
da Misericórdia, e Santo Antonio. 
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COMUNIDADES TRADICIONAIS NEGRAS – MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS 

 

Estas comunidades não solicitaram a certificação como de Remanescentes de Quilombos emitida pela 

Fundação Cultural Palmares do Governo Federal, mas se auto-definem, segundo sua identidade étnica e 

coletiva como de afrodescendentes , também por meio de suas práticas tradicionais, desenvolvidas 

atualmente como forma de manutenção e defesa das mesmas. Essas práticas são expressas na 

religiosidade, na memória de seus ancestrais, nas técnicas produtivas, no manejo da biodiversidade, na 

pesca artesanal, etc.  

 
 
 
1.6 Comunidade tradicional Negra de Bairro dos Roque 
Famílias -  23 – Habitantes  94    
 

 
 

Artesanato em Argila na comunidade de Bairro dos Roque – Casa  construída pela Cohapar 

Comunidade localizada a 45 quilômetros da sede do município de Adranópolis. Os negros há 150 anos 

estão sobre a terra que posteriormente foi comprada e registrada em cartório, num o total de 32 alqueires 

e mesmo estando no local comprovadamente há tanto tempo os moradores para não as perder tiveram 

que comprar suas próprias terras para poder registrá-las em cartório.  

 
1.7 Comunidade Tradicional Negra de Tatupeva 
Famílias – 18 – Habitantes  90 Habitantes 
 

 
 
 
Alice atravessando pelo rio para chegar na comunidade 
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A comunidade está situada no município de Adrianópolis, Vale do Ribeira e distante 48 quilômetros da 
sede municipal. Seus habitantes são descendentes dos ancestrais de Antonio Mariano dos Santos e eram 
negros egressos de outras comunidades tradicionais principalmente do Estado das Minas Gerais que 
fugiram para Presidente Bernardes, hoje Sorocaba, no Estado de São Paulo e que mais tarde, finalmente 
chegaram ao território atual, em busca de liberdade e de terra para plantar. Na atualidade plantam 
alimentos para consumo e venda, criam animais e a pesca é individual, em rio, com anzol. Antonio 
Mariano diz que seu avô José Manoel da Silva, que viveu nos tempos finais da escravidão, contava como 
os mais velhos foram escravizados e porque fugiam das fazendas: “Não tinham direito em nada do que 
trabalhavam, e além de não receber seu nada ainda apanhavam e se fugissem, apanhavam mais ainda, e 
além de apanhar passavam três dias sem comer”. Antonio Mariano diz que quando chegaram em 
Adrianópolis era tudo sertão e a cidade tinha o nome de Paranaí. Vieram direto para a localidade de 
Tatupeva. Hoje a comunidade é formada por seus filhos, genros, noras e netos, além dele, que comprou a 
terra. João Mariano e irmão, que trabalharam na construção da estrada de ferro do Norte do Paraná, 
abrindo as picadas, formvam a dupla sertaneja “Tio Mineiro e Mineirinho”. Na comunidade a festa “oficial” 
é a dança de São Gonçalo. São Pedro é o padroeiro da comunidade que, segundo relatos, é de maioria 
católica e outros santos também são venerados: Nossa Senhora Aparecida, São Gonçalo e São Benedito. 
 
As Comunidades de Remanescentes de Quilombos e as Comunidades Tradicionais Negras do 
município de Adrianópolis solicitam que o Governo do Estado do Paraná atendam as seguintes 
reivindicações:- 
 

As informações, descritas neste documento, foram obtidas a partir de relatos dos moradores das 
Comunidades Tradicionais Negras e de Remanescentes dos Quilombos, quando de nossas visitas a 
estas populações. Observamos em seus comentários que possuíam muitas terras, porém foram griladas, 
tomadas, ou compradas por valores muito baixos, e os que resistem até hoje, nos locais de origem 
possuem poucas ou nenhuma terra, o que torna muito difícil a sua auto-sustentabilidade.  
“ Transportes ” 
 
01. Reestruturação da Estrada para acesso das Comunidades à sede do município, e também para 
escoamento de produção, devido as constantes chuvas na região desmoronou em alguns trechos, 
abertura, melhoria e manutenção de estradas com ensaibramento e contratação de cantoneiro de 
Porto novo a Andorinha, construção de três pontes e efetivação do funcionamento da balsa que liga 
Adrianópolis a Iporanga e Barra do Turvo SP, para acesso as comunidades de Remanescentes de 
Quilombos que estão do outro lado do Parque Estadual das Lauráceas. 
02. Linha do ônibus que transporte os moradores da comunidade para a sede do município pelo 
menos três vezes na semana, segunda, quarta e sexta feira. 
 
IMAGENS DA SITUAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES Á SEDE DO MUNICÍPIO 

DE ADRIANÓPOLIS:- 
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“ Saúde “ 
 
01. Construção de Posto de saúde  no interior de cada uma das comunidade.s, com equipe treinada  
para o atendimento de saúde de acorde com as especificidades da população negra e afrodescendente. 
02. Melhoria do sistema de saúde com atendimento médico e odontológico duas vezes por semana, 

ambulância para encaminhamento de consultas emergênciais, contratação de auxiliar de enfermeiro 
(a) para permanência no posto e execução de programas que priorizem ações que previnem e 
promovam a saúde. 
03. Atendimento pelo Programa de Saúde da Família regularmente em todas as comunidades. 

 
“ Educação “ 
 
01.Retirada do Colégio Estadual Quilombola Diogo Ramos que se localiza na CRQ de João Surá do 
Concurso  anual de remoção,  para que deixe de existir a rotatividade de profissionais, devido a 
especificidade na capacitação que recebem para atuarem  nesta escola. 
02. Continuidade da discussão para implementação da Proposta Pedagógica para o colégio. 
03. Continuidade de Edital  específico para contratação de professores e funcionários respeitando as 
especificidades da comunidade. 
04. Preservação da carta de anuência fornecida pela comunidade para contratação de professores e 
funcionários para as escolas localizadas em território de Comunidades de Remanescentes de Quilombos.  
05. Ampliação e reforma do Colégio estadual Porto Novo, aonde estudam os alunos das comunidades, 
novas salas de aula, melhorias para a biblioteca, laboratório de informática, e também para a quadra de 
esportes.  
06. Trabalho com a direção, professores e equipe pedagógica sobre a história e a Cultura quilombola  no 
Paraná  e no Brasil. 
07. Discussão para implementação de Proposta Pedagógica para o colégio com inclusão da questão 
quilombola. 
08. Melhoria de condições do transporte escolar 
 
“ Meio Ambiente “ 
 
01. Reparação dos danos causados ao meio ambiente e as comunidades pelo modelo adotado na 
produção de pinus, considerando que o uso de defensivos químicos está prejudicando a água, o solo 
e a saúde da população;  
02. coibir os desmatamentos, e as sucessivas queimadas, praticadas pelos grandes agricultores 
rurais do entorno garantindo a preservação e recuperação da fauna e flora; minimizando assim os 
efeitos das mudanças climáticas sobre a agricultura, ampliando-se o acesso a sistemas de irrigação 
entre outras tecnologias sustentáveis; 
03. Que seja traçado um plano de regularização fundiária pelos órgãos competentes, ITCG, INCRA, 
PGE, incluindo a demarcação e titulação das terras. 
04. Capacitação dos jovens da comunidade como agentes ambientais e guias turísticos em suas 
respectivas comunidades. 
05. Construção de um Plano de ação que promova o reflorestamento da canela da taboa e do 
palmito, também ervas medicinais, no sentido de preservação da tradição cultural centenária 
quilombola, SEMA// IAP//SEAB//EMATER,  
 
“Agricultura e do Abastecimento – SEAB “ 
 
01. Autonomia no processo de geração de renda através de atividades de agricultura, atividades 
madeiráveis e não madeiráveis e criação). 
02. Designação de um agrônomo para atendimento da comunidade e assistência técnica e 
assessoramento e acompanhamento de projetos e trabalhos agrícolas para promoção de auto 
sustentabilidade para a comunidade. 
 
“ Turismo “ 
 
01. Solicitam a legalização e o fortalecimento do turismo no processo de geração de renda, onde se 
demonstrem os aspectos Históricos e Culturais da comunidade. 
02. Capacitação de Jovens da comunidade como guias turísticos. 
 
“Cohapar” 

01. Solicitam a construção de maior nº de habitações para as Comunidades, além das que já foram 

construídas para troca das moradias inadequadas, que ainda existem respeitando sua 

arquitetura, as tradições , condições dignas de habitação, e a preservação de sua cultura. 
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CONLFITOS SOCIOAMBIENTAIS: O CASO ENTRE O PARQUE ESTADUAL DAS LAURÁCEAS  AS 
COMUNIDADES QUILOMBOLAS E AS COMUNIDADES TRADICIONAIS NEGRAS DO VALE DO 

RIBEIRA 

O Parque Estadual das Lauráceas (PEL) é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral 

criada em 1979. Situado nos municípios de Adrianópolis, Tunas do Paraná e Bocaiúva do Sul, região do 

Vale do Ribeira, abrange o sul do estado de São Paulo e norte do estado do Paraná e destaca-se pelo 

alto grau de preservação do bioma Mata Atlântica. Além disso, protege seis nascentes dos rios da Bacia 

Hidrográfica do Ribeira e é dotado de belezas cênicas comocavernas, cachoeiras e lagoas. 

Apesar de ser permitido pelo SNUC (2000), o parque nunca recebeu visitantes para fins 

educativos e nem dispõe de estrutura para uso público. Sua utilização é limitada a visitas técnicas e 

pesquisas científicas. Na sua zona de amortecimento registra-se a presença de muitas comunidades 

quilombolas que surgiram no Vale do Ribeira na época da mineração do ouro e do cultivo do arroz. 

A s Comunidades de Remanescentes de Quilombos e as comunidades Tradicionais Negras 

formadas por escravizados nas minas de Apiaí-SP que habitaram a região por ser de difícil acesso (mata 

fechada, cadeia de montanhas e rios tortuosos) (Moscal & Kaminski, 2008). 

Após a criação do PEL as comunidades ficaram isoladas geograficamente, pois a estrada que 

fazia a ligação entre elas tornou-se irregular. Além disso, estão muito pressionados pelos fazendeiros e 

latifúndios da região como também outras áreas de preservação. 

As comunidades sempre viveram da agricultura, utilizando a prática das queimadas para a 

preparação do solo, com o cuidado de preservar as margens dos rios, e da rotação do uso do solo para 

não diminuir sua qualidade. Até hoje possuem a identidade de trabalho coletivo, com realização de 

mutirões, troca de dias de serviço, compartilhamento da casa de farinha, símbolo de subsistência coletiva, 

e são reconhecidos pela cultura religiosa demonstrada nas festas e danças. 

Durante muitos anos os membros das comunidades viveram como posseiros das terras, 

perdendo grande parte para os latifundiários na década de 1970, e também com a criação do Parque 

Estadual das Lauráceas em 1979, o que ocasionou o isolamento geográfico das comunidades. Os 

moradores relatam que antes mesmo da criação do parque já haviam conflitos com o entorno, devido à 

primeira demarcação da área, que compreendia parte das terras das comunidades. 

Como a categoria da UC não permite a presença de comunidades no seu interior, os órgãos 

responsáveis pela regularização da área sugeriram que os moradores doassem parte de suas terras para 

o Estado, a fim de diminuir a cobrança na declaração dos impostos que seriam pagos após a 

regularização. 

    Estima-se que os moradores tiveram um prejuízo de 80 a 100 alqueires. Os moradores 

também informaram que nunca houve convite ou iniciativa para debaterem os objetivos da criação da UC, 

o Plano de Manejo e a construção de uma gestão participativa, o que gerou uma série de conflitos que 

perduram até hoje. 

Segundo o Plano de Manejo, a UC tem como objetivo conservar importantes remanescentes da 

vasta biodiversidade paranaense, e promover a visitação pública, a pesquisa e a educação ambiental. 

Entretanto, o parque nunca foi aberto à visitação pública para fins educativos e nem existe qualquer tipo 

de estrutura para uso público. Atualmente sua utilização é limitada a visitas técnicas e pesquisas 

científicas com autorização do IAP – Instituto Ambiental do Paraná. 

Segundo o gestor da área, o Parque não tem uso público porque não tem estrutura para o 

mesmo. Ele relata que por isso a mudança da categoria da UC é bastante questionada. Atualmente o 

parque encontra-se sem gestor e os únicos funcionários são dois guardas-parque que atuam na 

fiscalização, sendo que ambos não fazem parte das comunidades do entorno do PEL. 

Na zona de amortecimento ocorrem 19 locais de aglomeração humana: sede do município de 

Barra do Turvo; São João; Córrego do Franco; Três Canais; Pimentas; Indaiatuba; Descampado; 

Estreitinho; Areia Branca; Putunã; Rodeio; João XXIII; Barra Bonita; Pacas; Marquês de Abrantes; 
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Tatupeva; Mamonas; Praia do Peixe; João Surá . Muito próximo ao limite noroeste da zona de 

amortecimento, localiza-se a Colônia Sete Barras, um dos núcleos mais urbanizados, juntamente com a 

sede de Barra do Turvo e Marquês de Abrantes (Moscal & Kaminski, 2008). Conforme o SNUC (2000) 

compreende-se como zona de amortecimento o entorno de uma unidade de conservação, onde as 

atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os 

impactos negativos sobre a unidade. 

Os principais problemas e ameaças apontados pelo IAP são: extração de palmito, caça, captura 

de animais silvestres,fogo, espécies exóticas (samambaia, lírio-do-brejo, capins para pastagens), 

desmatamentos e exploração seletiva, depredações em grutas e cavernas próximas aos limites do PEL e 

o não fortalecimento do Conselho Consultivo. No entanto, como foi observado pelos autores in loco, é 

fácil constatar que grande parte da mata nativa foi desmatada, devido ao PEL estar cercado por grandes 

latifúndios, na qual estão difundidas, principalmente, as plantações de Pinus, criação de gado e búfalo. Os 

próprios moradores observaram que hoje a produção é menor, devido à qualidade do solo ter diminuído, 

causado pelo desmatamento nas grandes fazendas da região. 

A omissão do poder público colocou as comunidades em situação de vulnerabilidade frente à 

ação de fazendeiros, das indústrias madeireiras, da pesca comercial predatória e de exploradores de 

palmito, que acabaram provocando a pressão aos órgãos de fiscalização sobre as famílias das 

comunidades, que recebem o ônus da ação predatória de grupos externos (Moscal & Kaminski, 2008). 

Para chegar à comunidade mais próxima, é necessária uma volta ao Parque, passando para o 

Estado de São Paulo. A mudança dos limites do Parque da margem do Rio Pardo, aproximadamente 

1.500m, e a abertura da estrada já foram solicitadas ao IAP, porém as comunidades ainda não obtiveram 

resposta efetiva. 

As condições de acesso até essas comunidades são precárias, a estrada é de chão batido, com muitos 

buracos e o terreno não é planificado, e quando há sinalização de chuva é impossível transitar. Além 

disso, vários rios cortam a estrada e quando existe balsa, a mesma encontra-se em péssimas condições 

de uso e o único funcionário responsável pela travessia é mantido pela Barra do Turvo – SP. O 

funcionário expõe a dificuldade de recursos para a viabilização de uma balsa adequada. Segundo ele, 

nenhuma prefeitura quer gastar dinheiro com isso, mesmo que seja com reparos simples.  

Situação da estrada da região e da balsa sob o Rio Pardo que liga as comunidades João Sura com 

o Córrego do Franco. 

Para acesso ás comunidades de Remanescentes de Quilombos que se localizam do outro lado do 
“Parque das Lauráceas” é necessário  atravessar pela Balsa  o Rio Pardo até o estado de São Paulo. 
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É válido ressaltar que o Plano de Manejo (2002) propõe um subprograma de Relações Públicas, 

que visa à divulgação das atividades desenvolvidas na UC e o estabelecimento de maior integração com 

as comunidades vizinhas e a sociedade em geral, proporcionando mudanças de comportamento a favor 

da conservação dos recursos naturais, busca e apoio ao uso de alternativas produtivas com menos 

impacto ao meio ambiente. Essas relações poderiam ser estabelecidas através do Conselho Consultivo, 
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obrigatório para as UC de Proteção Integral previsto pelo SNUC (2000), que deve ser presidido pelo 

órgão responsável por sua administração (no caso, o IAP) e constituído por representantes de órgãos 

públicos, de organizações da sociedade civil, por proprietários de terras localizadas em Refúgio de Vida 

Silvestre ou Monumento Natural, quando for o caso, e das populações tradicionais residentes.  

O IAP informou que foram realizadas apenas três reuniões do conselho desde a criação do PEL, 

mas não houve a adesão por parte do entorno, o que pode ter ocorrido devido a falhas na divulgação. Já 

os moradores das comunidades de João Sura e Córrego do Franco, Nilton e Clarinda, informaram que 

não foram avisados sobre nenhuma das reuniões. 

Desestimulados e sem condições de continuar a plantar, criar animais e produzir artesanato, os 

moradores acabaram se submetendo às duras condições de trabalho nas propriedades das madeireiras, 

onde os empregos considerados melhores, são aqueles onde há a possibilidade de registro na carteira de 

trabalho, o que nem sempre ocorre (Leite, s/d). Hoje a renda base da comunidade é através do auxílio do 

governo e comercialização de alguns produtos, como farinha de mandioca e feijão. 

A criação deste parque estabeleceu um modelo de conservação pautado somente no científico, 

excluindo as pessoas das áreas protegidas. No ano de 2000, surge a lei do SNUC, no ápice de um 

confronto de interesses (a exploração expansiva X a necessidade de manutenção da vida e continuidade 

das atividades econômicas). Nesta lei fica claro que, para haver uma aplicação da norma com efetividade, 

é necessário que o poder público cumpra seu papel na sociedade, porém, colide com as características e 

paradigmas impostos pela globalização, no qual prevê que o Estado governe o mínimo possível.  

Essa realidade do país reflete no descaso dos órgãos em relação à manutenção e gestão das 

áreas protegidas, como se observa no Vale do Ribeira, onde as comunidades quilombolas e rurais são 

isoladas, invisíveis e sem representatividade política. A efetiva conservação deve ser alcançada no 

desenvolvimento de um processo em que a UC evolua de uma estrutura estranha às comunidades a um 

conjunto de regras e dispositivos reguladores que resultam de um pacto entre os diferentes atores sociais 

(Pimentel, 2011).  
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COMUNIDADES QUE SE LOCALIZAM DO OUTRO LADO DO PARQUE DAS 
LAURÁCEAS

 
 
 
1.8 Comunidade de Remanescentes de Quilombos de São João 
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1. Histórico da ocupação:  

Os primeiros que chegaram para formar a comunidade foram João Muratinho e Tomázia Fernanda de 
Matos vindos da cidade de El Dourado Paulista que à época, se chamava Xiririca. João Muratinho e 
Tomázia eram da mesma família que deu origem ao quilombo João Surá’, relata o quilombola Esmeraldo 
Antonio da Costa, filho de Gonçalo Antunes”. (Terra e Cidadania, p. 59)  A comunidade está na região 
desde o ano de 1760 habitando na época área que atualmente faz parte do Parque das Lauráceas, 
distante 115 quilômetros da sede do município”. (Terra e Cidadania, p. 59) “Segundo relatos dos 
moradores, a comunidade que recebe o nome de São João em homenagem ao santo católico, mas por 
ser formada às margens do Rio São João, que deságua no Rio Pardo”. (Terra e Cidadania, p. 59) 
 

2. Fatos importantes com impacto na vida da comunidade 

- A própria denominação como “quilombolas” é um fato exterior à comunidade. Houve toda uma discussão 
sobre essa nova situação que foi colocada pelo Estado. O palmito, peixe, madeira são pegos ilegalmente 
no parque porque não há alternativa para as pessoas. Infelizmente, há pessoas que são analfabetas, 
precisam criar os filhos, não têm apoio e acabam tendo que submeter a se esconder no mato por oito 
horas atrás de palmito, ilegalmente. 
- Antes do parque todo mundo plantava naquela área. 
- Algumas famílias tinham posse na área que depois virou parque e não foi paga nenhuma indenização a 
elas. No total, foram expulsas 18 famílias em 1984. O Estado não deu nenhum tipo de ajuda: “jogou nós 
aqui que nem cachorro”. 
- No mesmo ano, por causa do PEL, as famílias da comunidade receberam um croqui como mapa de 
suas terras delimitando onde era a área que de posse e onde devia ser preservado. 
 

3. Conflitos 

- É muito freqüente ocorrer da criação de animais dos fazendeiros comer a plantação da comunidade. 
Assim como, tem vezes em que as crianças tem que desistir de ir para a escola por causa dos búfalos. 
Não adianta reclamar na justiça, porque está muito longe e porque ninguém toma providência. A única 
reclamação foi para o IAP sobre a questão dos animais em relação à água. Nessa vez, onde foi 
reclamado, foi resolvido, foi cercado e não teve mais problema. Mas tem outros pontos que precisa 
resolver. 
- Proposta de Justiça Itinerante em Córrego do Franco uma vez por mês. Com a presença de 
representantes do judiciário se cria um outro tipo de conjuntura em que os fazendeiros e seus pistoleiros 
não vão se sentir tão imunes. 
 

4. Situação fundiária 

- O tamanho da área da comunidade  diminuiu muito por conta tanto dos fazendeiros como da criação do 
Parque Estadual das Lauráceas. 
 

5. Fontes de renda 

“Plantavam e criavam animais para consumo na comunidade e também comercializavam. O comércio de 
suínos era feito duas vezes ao ano, no mês de junho e nas proximidades do Natal, quando matavam 
todos os animais que estivessem no ponto de abate, salgavam e por meio de canoas de canela e imbuia, 
feitas por eles, levavam a carga para vender em Xiririca (El Dourado Paulista). Lá vendiam não só os 
suínos, mas também as canoas, voltando a pé, em viagem que durava quatro dias. ‘O rio Pardo era como 
se fosse uma estrada de rodagem e remeiro (remador) era profissão’, diz Esmeraldo. Moradores relatam 
que atualmente a agricultura é familiar; o extrativismo e a pesca, no rio e com anzol também, porém, 
atualmente, a pesca é fraca. Na comunidade existe a casa de farinha como resistência, subsistência e 
tradição”. (Terra e Cidadania, p. 60) 
- Há necessidade de trabalho fora porque o trabalho na roça não é suficiente para o sustento. 
 

6. Políticas públicas: programas, projetos e serviços (existentes e ausentes) 

- PAA está sendo iniciado. 
- As mulheres e os homens têm dificuldade de acesso à aposentadoria. Só tem INSS em Registro. As 
pessoas não têm documentação para provar que são agricultores.  
 

7. Acesso a direitos sociais (saúde, educação, esporte, transporte, etc.)  

“O transporte até a cidade mais próxima continua sendo de barco, a cavalo ou fazem o percurso a pé”. 
(Terra e Cidadania, p. 60) 
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TRANSPORTE Não há acesso ao transporte até Bocaiúva (tem que posar e o custo é alto, 100 
reais) e Barra do Turvo. É mais fácil ir para Adrianópolis a cavalo. Só há dois 
horários de ônibus. Foi enviado ofício ao INCRA pedindo estrada. A distância da 
ponte pencil até o último morador é de 4 km. As crianças sofrem com a presença 
dos búfalos no caminho à pé para a escola. 

ÁGUA 

 TRATADA 

Não há. A água é de fonte aberta, sendo captada da mina. A SANEPAR não fez 
análise. Não há caixa d’água. 

EDUCAÇÃO Há escola na comunidade até a 4ª série, até o Ensino Médio em Barra do Turvo 
(8 km). A educação de adultos que tinha parou. 

ENERGIA  

ELÉTRICA 

Instalada pela Copel 

SANEAMENTO Só uma casa tem tratamento sanitário. A fossa é no mato. A escola tem banheiro 
de fossa. 

COLETA DE LIXO Não há. O lixo é jogado no mato. 

 

 

SAÚDE 

 

 

Há cinco meses, tem um médico que vai na comunidade uma vez por mês e 
atende na escola. O atendimento é feito durante quatro horas. Consideram bom 
porque não tem outro. Se houver encaminhamento, será feito por Registro ou 
Barra do Turvo (8 km). Há acesso a ambulância só a partir de Barra do Turvo. Os 
exames de preventivo e pré-natal são realizados na Barra do Turvo São Paulo. O 
parto é feito em Pariquera Sul/SP. 

SEGURANÇA 
ALIMENTAR 

A alimentação não é suficiente para todos. Falta terra, equipamento. Atualmente, 
é maior a quantidade de alimentos comprados do que produzidos na 
comunidade.’ 

DIREITOS 
POLÍTICOS 

É necessário que haja uma urna na Comunidade de Córrego do Franco para 
atendimento das cinco comunidades que se encontram deste lado do Parque 
Estadual das Lauráceas. 

 

8. Doenças com maior incidência 

Hipertensão, alcoolismo (Terra e Cidadania), diabete, problemas de visão sem ter acesso a óculos. 
 

9. Principais demandas 

- Estrada pelo menos até a comunidade de Córrego do Franco, já que há a possibilidade de ser 
construída uma escola quilombola lá. 
- Há mulheres na comunidade que estão com mais de sessenta anos que não tem aposentadoria por 
causa da dificuldade de acesso à Adrianópolis. Foi combinado que no dia da audiência será chamado o 
INSS. É necessário, desde 1991, documentação de comprovação de que é agricultor familiar como nota 
de produtor, contrato de compra e venda, todo documento do sítio. Em São João ninguém tem. Verificar 
com o INCRA a possibilidade de serem emitidas certidões individualizadas a partir do levantamento 
ocupacional das famílias quilombolas realizado em 2006. 
Atividades culturais e organizativas  

- Federação Paranaense de Comunidades Quilombolas.  

Práticas religiosas/igrejas/liderança religiosa 

“Na comunidade existem lideranças evangélicas e os moradores não fazem mais festa, não dançam e 
não identificam o padroeiro. Na lembrança de Esmeraldo ainda está presente a fala do pai sobre a 
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importância da tradição da reza chamada Cruz das Almas, que era realizada no primeiro domingo de 
cada mês: ‘Tinha também a festa da Mesa dos Anjos e a Romaria de São Gonçalo, mas hoje nada disso 
se faz mais’, conclui”. (Terra e Cidadania, p. 60) 
 

10. Características domiciliares 

“As casas são cobertas de sapé, as paredes são de pau-a-pique e a água é de mina”. (Terra e Cidadania, 
p. 60) 
 

11. Cultura agrícola  

- A agricultura é de subsistência com pouco escoamento para fora. São plantados principalmente feijão, 
milho, arroz, mandioca, banana.  

 

- Apenas 2 famílias estão vinculadas à Cooperfloresta desde 2008. O resto das famílias não participam 
pela dificuldade de escoamento, não há estrada. A cooperfloresta busca com o caminhão e quem leva a 
produção até a estrada é quem tem animal. 
- O que sobra é trocado ou vendido nos mercadinhos da região. 
 

 

- Tem que plantar para comer, mas se depender só disso acaba faltando. Na situação atual eles compram 
bem mais do que planta. Assim, é necessário trabalhar para fora, mas depois do auto-reconhecimento 
como quilombola os fazendeiros não dão mais emprego para eles, porque acham que a comunidade vai 
tomar suas terras. 
- A dificuldade é que não há terra, não há investimento, não há acesso, não tem maquinário. 
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- Quando foi criado o parque foram assentadas as famílias que moravam lá em São João e os 
fazendeiros os espremeram também. O antigo ITCF demarcou a terra deles, então, eles têm um lote 
quase urbano, é uma área pequena que não dá para sobreviver. O tamanho da terra é em média 20 
hectares por família, mas tem também a floresta, não dá para plantar em tudo. Antes tinha a liberdade de 
plantar onde queria, um sistema de pousio, hoje tem que ficar restrito. 
 

12. Nº de habitantes (crianças, adultos, idosos). 

- 28 famílias – 62 Habitantes 
- Antes, de 1965 até 1978, havia mais de 50 famílias na comunidade, quase 80 famílias. Depois, os 
fazendeiros foram comprando 10 alqueires, mas cercavam 100, mais o parque tomou outro tanto de terra, 
e o pessoal teve que ir saindo. 
- Cooperfloresta há 2 anos 
 
1.9 Comunidade de Remanescentes de Quilombos de Córrego do Franco 
 
 

 

13. Histórico da ocupação:  

“Os mais antigos chegaram do porto de Iguape e ali se estabeleceram. O Sr Ricardo Morato(Ricardinho), 
relata que sua ‘gente’ (família extensiva) era dona de toda a terra da região e que ali não existiam 
pessoas brancas, ‘só negras’. O transporte era feito por canoas pelo Rio Pardo até Ribeira de Iguape. Na 
lembrança coletiva da comunidade, os negros eram pessoas ‘roubadas’ da África, trazidas para o Brasil 
contra a vontade e que ficavam trabalhando escravizadas, por isso fugiam da escravidão procurando terra 
para viver em liberdade. Sobre a convivência com os indígenas, Miguel Morato relata: ‘Os antigos 
chegaram aqui e era tudo mato e viveram com os índios desta região. Eu cresci encontrando panelas de 
barro e mão de pilão de pedra deles’. (Terra e Cidadania, p. 61).Faz parte também da memória coletiva 
os fatos que os antigos mais contavam, dentre os fatos, o acampamento do General Lamarca durante a 
Revolução de 30 quando Barra do Turvo passou a fazer parte de São Paulo. Após a fuga do General 
Lamarca, as tropas do exército acamparam no local. Também da década de trinta lembram de mortes de 
famílias inteiras vítimas de malária e tifo. ‘Os únicos remédios eram as ervas do mato. (Terra e Cidadania, 
p. 61). 
A comunidade está na terra há cinco gerações. São aproximadamente 250 anos. (Terra e Cidadania, p. 
60). Localizada a 124 km da sede do município. (Terra e Cidadania, p. 60). 
 
 
 
 

14. Território: 

- 30 alqueires, mas reivindicam 800 alqueires. 

-  
15. Situação fundiária 
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- Em 1917 foi realizado o inventário das terras, o qual é o único documento que existe. 
 

16. Fontes de renda 

 
 

“Agricultura, criação de animais, extrativismo e pesca em rio com anzol são divididas por família. A casa 
de farinha é presença histórica do quilombo”. (Terra e Cidadania, p. 61). 
- Venda de mão de obra por diária. 
- Intenção de trabalhar com o turismo. Há uma estrada de madeireira antiga que chega até a “Cachoeira 
dos Ratos”, com 300m de queda em degraus, que fica dentro do Parque. O caminho é de nove horas à pé 
desde o Córrego do Franco, margeando o Parque. Há uma outra cachoeira de 60m de queda que está 
em área particular, fora do parque. 
- Programa do MDA (horta), mas é mandado menos da metade do valor previsto para assistência. 
- CEAB: sementes de milho e feijão, por uma safra. 

17. Acesso a direitos sociais (saúde, educação, esporte, transporte, etc.)  

“Ainda hoje muitas pessoas morrem por falta de socorro. ‘É preciso passar por Barra do Turvo, Iporanga, 
Apiaí e Ribeira, todos esses, municípios paulistas, pela ausência de estradas no lado do Paraná’. (Terra e 
Cidadania, p. 61). 

TRANSPORTE Não há acesso ao transporte. Necessidade de ambulância na comunidade, pois 
hoje há dependência da prefeitura de Barra do Turvo. Existe uma estrada até 
próximo ao Rio Uberaba que é a estrada do corte do pinnus. Há uma outra 
estrada de madeireira antiga que chega até a “Cachoeira dos Ratos” desde Três 
Canais. 

ÁGUA 

 TRATADA 

Instalada pela Sanepar 

EDUCAÇÃO Há escola na comunidade até a 4ª série, até o Ensino Médio em Barra do Turvo 
(5 km). Na escola da comunidade, não é falado sobre quilombola. 

ENERGIA  

ELÉTRICA 

Instalada pela Copel 

SANEAMENTO Não há. 

COLETA DE LIXO Não há. 

 

 

 

 

Existe posto de saúde na comunidade, com médico três vezes no mês. Ele só 
passa a receita do medicamento. O atendimento não ta bom, mas é melhor do 
que se não tivesse. O médico é o mais antigo e conhece todos da região. Há 
agente comunitário de saúde contratado por São Paulo, na comunidade, mas ela 
está desde o ano passado sem receber. Só em Barra do Turvo que se faz algum 
encaminhamento há 07 km da comunidade. Lá a prioridade é para quem é de 
Barra do Turvo, o que dificulta o atendimento deles. Em Barra do Turvo, há 
apenas duas ambulâncias para atender todo município. Se há alguma 
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SAÚDE 

emergência na comunidade, não tem prioridade. Então, o transporte depende da 
situação. Dependendo se muda de prefeito, varia o tratamento para as 
comunidades. A reivindicação da ambulância é antiga. O exame preventivo das 
mulheres é feito duas vezes por ano. Não tem exame radiográfico para mama, 
apenas o exame do toque. O pré-natal é realizado em Barra do Turvo e o parto 
em Pariquera Sul. A obrigação do atendimento é de Adrianópolis e é também 
obrigação do Estado cobrar do município. Por Adrianópolis, não tem sido 
garantido direito nenhum. Não tem mais benzedeira na comunidade. 

SEGURANÇA 
ALIMENTAR 

Há uma horta comunitária de 25 m², mas não tem mais onde plantar, pois a 
comunidade está envolta com muitas fazendas. Os alimentos são comprados na 
cidade. Há famílias em situação vulnerável de alimentação. Piora no período de 
seca.  

DIREITOS 
POLÍTICOS 

Desde 1966, a urna era na comunidade. Agora eles tem que ir votar em 
Adrianópolis, mas não há acesso à urna no Paraná. Nas eleições passadas, 
eram 108 eleitores que tiveram que andar 18 km à pé com lanterna, viajaram 
para Apiaí, porque o ônibus foi preso e ficou sem farol. Nas últimas quatro 
eleições, não teve nenhuma vez que conseguiram chegar em Adrianópolis. Eles 
indo votar na Barra do Turvo, ficam sem acesso a representação já que São 
Paulo não pode interferir no Município de Adrianópolis. 

 
18. Doenças com maior incidência 

Hipertensão e alcoolismo. (Terra e Cidadania, p. 61) Há casos de diarréia por causa da água e o ano 
passado ocorreu leishmaniose. 

19. Principais demandas 

- Título da terra 
- Toda produção é transportada pela ponte, único acesso para escoamento do que é produzido na 
comunidade. 
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- Educação 

- Saúde 

- Necessidade de urna na comunidade. Atualmente, em torno de 120 a 140 pessoas eleitores de 
Adrianópolis, sendo que antes eram 222 eleitores quando a urna era na comunidade.  
Atividades culturais e organizativas  
“Quanto às expressões culturais, moradores dizem que o povo era muito alegre, fazia romarias, bailes, 
dança de São Gonçalo, mesa dos anjos e tinha grupo de capoeira. ‘Hoje, todo mundo é evangélico’, 
informa Miguel Morato. (Terra e Cidadania, p. 61). 

20. Práticas religiosas/igrejas/liderança religiosa 

- Há três Igrejas na comunidade: Assembléia de Deus, Redenção, Cristã do Brasil.  
- Não tem mais festa. 

21. Cultura agrícola  

 
- Produzem couve, alface, couve-flor, cebolinha, chicória, beterraba, cenoura.  
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- Não é utilizado agroquímico, apenas esterco. 
- Há 20 anos começaram a chegar os fazendeiros e a comunidade que era mais espalhada, aglutinou-se. 

22. Nº de habitantes (crianças, adultos, idosos). 

- 86 famílias – 312 Habitantes 
- Depois do reconhecimento como comunidade quilombolas em 2006, as perseguições e as ameaças 
aumentaram. 

24. Juventude 

- A maioria dos jovens sai da comunidade para trabalhar. Precisam de ensino profissionalizante e 
emprego. Ademais, para trabalhar na região, com o parque, ou com educação, é bem melhor que sejam 
pessoas de lá que conhecem bem a realidade. 

25.Situação da associação 

- Sempre há reuniões na Associação, mas a assembléia acontece apenas uma vez por ano. 

 Com CNPJ 

 Atas atualizadas 

 Projetos em andamento ou aguardando resposta 
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1.10 Comunidade de Remanescentes de Quilombos de Estreitinho 
 
 

 

1. Histórico da ocupação:  

 

“A comunidade é formada por egressos de outras comunidades negras tradicionais, a maioria ‘do Ribeira’, 
tanto do que é hoje o Paraná quanto de São Paulo, que durante o período da escravidão procuraram 
terras para viver em liberdade e para plantar.” (Terra e Cidadania, p. 62) 
“Está situada no Vale do Ribeira a 165 quilômetros da sede do município de Adrianópolis. (...). A 
referência é o Rio Pardo e a cidade mais próxima é a Barra do Turvo, São Paulo.” (Terra e Cidadania, p. 
62). 
“Segundo os moradores, a comunidade recebe o nome de Estreitinho em referência a uma baixada em 
que o rio Pardo fica mias estreito.” (Terra e Cidadania, p. 62) 
- Em troca do desmatamento decorrente da nova usina que está sendo construída no Rio Pardo, foi 
doada uma extensão de terra ao Estado e o Parque Estadual das Lauráceas aumentou. 
- Com o Parque, que fica a 7 km da comunidade, a realidade mudou. Não podem mais tirar cipó, madeira, 
taquara. Houve a diminuição da área de plantio, antes eles também criavam porco na área onde 
atualmente é o Parque “O parque tirou os direitos que a gente tinha”. Eles não têm problemas com a 
Força Verde. 

2. Usina 

- Construída uma usina hidrelétrica. Há denúncias de desmatamento, cujo impacto seria mitigado com o 
aumento do parque. 

3. Conflitos 

- Perigo dos búfalos e dos bois dos fazendeiros vizinhos para as crianças. Foi conversado com os 
empregados da fazenda, que não receberam bem a reclamação. Aviso do patrão é que eles não iriam 
parar de criar gado por causa deles. No entanto, a reivindicação da comunidade é que haja um caminho 
para passagem de forma segura. 
- Olhar o título da propriedade vizinha para orientação sobre registro de servidão de passagem.  

4. Atividades econômicas 

“Atualmente a comunidade trabalha em roças familiares e comunitárias em regime de mutirão na 
plantação de arroz, feijão, milho e mandioca. A casa de farinha é espaço de resistência. A terra é 
preparada manualmente e a produção é para consumo na comunidade sendo que o que sobra é vendido 
para comerciantes da cidade mais próxima. O transporte da produção agrícola é feito de barco. A pesca 
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da comunidade é individual, em rio, com anzol, porém moradores descontes reclamam: ‘Pessoas que 
vêm das cidades grandes, principalmente Curitiba, vêm pescar com rede, tarrafa e soltam bomba na 
água, pescam para comercializar, ficam às vezes até um mês’.” (Terra e Cidadania, p. 62)  
- As famílias, com exceção daquelas que  não levam as crianças para a escola, recebem o bolsa família.  

- Alguns são cadastrados pelo   PRONAF. 

Acesso a direitos sociais (saúde, educação, esporte, transporte, etc.)  

 

 

TRANSPORTE 

Não há acesso ao transporte. A produção é levada pela Cooperfloresta toda 
terça-feira. “A locomoção até a cidade mais próxima é feita a pé ou a cavalo.” 
(Terra e Cidadania, p. 62) Reivindicam uma estrada entre Três Canais e 
Córrego do Franco. 

 

ÁGUA 

TRATADA 

Não há. A água vem do rio, não é tratada. Algumas famílias fizeram 
encanamento. 

 

EDUCAÇÃO 

Não há escola na comunidade. De 5ª a 8ª série e E. M., estudam em Barra 
do Turvo/SP (33 km de distância). As crianças se mudaram com as mães 
para Apiaí para ter acesso à escola. 

Solicitam que seja construída a Escola pública que já está projetada pela 
Secretaria de Estado da Educação, na CRQ de Córrego do Franco para 
atendimento de todas as comunidades quilombolas paranaenses deste lado 
do Parque Estadual das Lauráceas 

ENERGIA  

ELÉTRICA 

Instalada pela Copel 

SANEAMENTO Não há. Cada família faz a sua fossa. Tem banheiro seco, usado pela 
Cooperfloresta como adubo para as árvores frutíferas. 

COLETA DE LIXO Não há. 

 

 

SAÚDE 

Não há posto de saúde na comunidade, o que os faz ter que se deslocar 33 
km até Barra do Turvo/SP. O caminho tem que ser feito de carro e às vezes 
a ambulância não vem. Também encontram problemas em relação à 
servidão de passagem. Não há tratamento diferenciado para os quilombolas.  
O hospital fica em Pariquera Sul/SP 

DIREITOS POLÍTICOS Não têm acesso à urna eleitoral no Paraná. Reinvindicam o direito de voto 
que lhes tem sido negado e que seja recolocada a urna que já existia na 
CRQ de Córrego do Franco para que os eleitores das cinco comunidades 
quilombolas – 01 Areia Branca – 02 Estreitinho – 03 Tres Canais – 04 
Córrego do Franco e São João possam votar. 

 

5. Doenças com maior incidência 

“Hipertensão e alcoolismo”. (Terra e Cidadania, p. 54) 
6. Práticas religiosas/igrejas/liderança religiosa 

“A predominância da religiosidade é cristã: católicos e evangélicos. Na comunidade há rezadores, o santo 
venerado é São João e a dança que executam é a quadrilha.” (Terra e Cidadania, p. 62) 

7. Cultura agrícola  

- Produção de banana, tomate, inhame, açafrão, cará, vagem, abacate, cará, tomatinho. 
- A produção é certificada como orgânica, junto à Cooperfloresta. É feita por meio do sistema de 
agrofloresta onde em uma mesma área é plantada toda uma diversidade de espécies. 
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- Os produtos que vem de fora da comunidade são adquiridos em Barra do Turvo, São Paulo. 
- Produzem para a sobrevivência e o excedente é comercializado com a Cooperfloresta. O principal 
produto de comercialização é a banana orgânica. 
- Há os representantes de cada grupo de produção que participam de reuniões semanais em cada área 
de produção. Um é fiscal do outro. Se houver constatação de desobediência das regras de produção, o 
produtor pode ficar 30 dias suspenso da venda. A reunião envolve também o mutirão. 
 

8. Nº de habitantes (crianças, adultos, idosos). 

17 famílias  - 110 Habitantes 

9. Situação da associação 

a. CNPJ 

b. Atas atualizadas 

c. Projetos em andamento ou aguardando resposta 

 
 
 
 
1.11 Comunidade de Remanescentes de Quilombos de Três Canais 
 
 

 
 

1. Histórico da ocupação:  

“Os moradores relatam que os primeiros negros vieram de Cananéia, em São Paulo e de outras regiões 
do que é hoje o Estado do Paraná e que se juntaram aos quilombolas da região onde está o Parque 
Estadual das Lauráceas, em busca de terras para plantar e viver coletivamente no fim do século XIX e 
início do XX. Os descendentes desses primeiros habitantes continuam mantendo contato com os outros 
quilombos da região. Há presença de sítios arqueológico na região”. (Terra e Cidadania, p. 63) 
“Comunidade localizada a 136 quilômetros da sede do município de Adrianópolis. São referências 
geográficas a Serra Três Canais e o Rio Pardo”. (Terra e Cidadania, p. 63) 

 Como surgiu o nome da comunidade? 

“O nome da comunidade é uma referência ao local onde três águas que se encontram e se juntam no rio 
Pardo”. (Terra e Cidadania, p. 62) 

2. Território: 

Reinvindicam a titulação do território da comunidade pelos órgãos responsáveis ITCG e INCRA. 
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3. Conflitos 

- Há muitos abusos. Os fazendeiros soltam o gado que come a plantação da comunidade. Desfazem das 
pessoas, dão prejuízo, compraram terras que não foram pagas. 

4. Fontes de renda 

- Aposentadoria, agricultura (Cooperfloresta), trabalho em fazendas. 
5. Atividades econômicas 

“A agricultura é praticada em roças com o trabalho coletivo de mutirão em troca de mão-de-obra e 
conhecimentos, marco cultural da identidade da comunidade é a casa de farinha. (...) O artesanato 
utilitário é produzido para atividades de subsistência” (Terra e Cidadania, p. 63). 
- Algumas pessoas saíram, mas querem voltar para a comunidade por causa da Cooperfloresta. 

- 3 famílias recebem o Bolsa Família por São Paulo. 

- PAA para alimentação escolar. 

6. Acesso a direitos sociais (saúde, educação, esporte, transporte, etc.)  

TRANSPORTE Não há acesso ao transporte. 

ÁGUA 

 TRATADA 

Não há. A água vem do rio, fonte do ribeirinho. Há problemas que estão surgindo 
pela água, mexida pelos animais e contaminada com veneno. Na época da seca, 
falta água nas comunidades. Nunca houve exame na água. O município de Barra 
do Turvo se recusou a realizá-lo. 

EDUCAÇÃO Não há escola na comunidade. Até a 4ª série, as crianças estudam em 
Indaiatuba e até o Ensino Médio em Barra do Turvo (15 km). As crianças ficam 
na escola até as 16h30. Não há esporte. Depois que chegam na comunidade, 
vão para a roça. 

Reinvindicamos a construção da Escola Pública Estadual Quilombola na 
Comunidade de Córrego do Franco, como já está previsto pela Secretaria de 
Estado da Educação. 

ENERGIA  

ELÉTRICA 

Instalada pela Copel. 

SANEAMENTO Não há. 

COLETA DE LIXO Não há. 

 

 

SAÚDE 

 

 

A unidade básica de saúde fica em Córrego do Franco, onde há médico apenas 
uma vez por semana. O deslocamento é feito à pé durante mais de uma hora. A 
mulheres realizam o exame preventivo em Córrego do Franco. Já o pré-natal é 
feito em Barra do Turvo, sendo o deslocamento particular ou, mediante ligação, o 
posto vai buscá-la. O parto é realizado em Pariquera Sul/SP (180 km de Barra do 
Turvo), sendo o transporte realizado pela prefeitura. O registro das crianças é 
feito em Barra do Turvo. A vacina é feita em Barra do Turvo. Há necessidade de 
tratamento odontológico e oftalmo, os quais são particulares. Não há parteiras na 
comunidade. Há benzedeira na comunidade, a Dona Anita. Adrianópolis que 
recebe verbas do governo federal e do governo do estado para nos atender não 
nos atende. 

SEGURANÇA 
ALIMENTAR 

Antes da Cooperfloresta, 95% dos alimentos provinham do mercado. Hoje essa 
quantia foi reduzida para 35%.  

DIREITOS 
POLÍTICOS 

Não têm acesso à urna eleitoral no Paraná. Reinvindicam o direito de voto que 
lhes tem sido negado e que seja recolocada a urna que já existia na CRQ de 
Córrego do Franco para que os eleitores das cinco comunidades quilombolas – 
01 Areia Branca – 02 Estreitinho – 03 Tres Canais – 04 Córrego do Franco e São 
João , possam votar. 
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7. Doenças com maior incidência 

Hipertensão (Terra e Cidadania, p. 54), anemia, verminose, mancha de pele. 
8. Principais demandas 

- Para tudo a comunidade tem que recorrer a Barra do Turvo/SP. Estão isolados. Precisam de estrada, 
ponte e luz. 

9. Práticas religiosas/igrejas/liderança religiosa 

“Segundo relatos de moradores, não há rezadores, benzedeiros nem curandeiros na comunidade, onde 
vivem católicos e evangélicos.” (Terra e Cidadania, p. 63) 
- Culto evangélico na comunidade e também na Igreja em Córrego do Franco. Os católicos vão à Barra do 
Turvo. 

10. Cultura agrícola  

- São produzidas na comunidade de 30 a 40 variedades de alimento: feijão, arroz, galinha, porco, milho 
junto com a Jussara, bananeira com a jaca, arroz, banha de porco.  
- A roça é feita juntamente às espécies da mata nativa (como jatobá e cedro) no sistema de agrofloresta. 
- Antes era usado veneno. Atualmente, com a Cooperfloresta, não há agroquímicos. 
- Há necessidade de produtos que vêm de fora da comunidade como o arroz, óleo, carne, produto de 
limpeza. 
- A cultura alimentar tradicional consiste em carne de viajante, charque, café torrado, porco frito e 
conservado na banha. 

11. Nº de habitantes (crianças, adultos, idosos). 

- 26 famílias -  70 Habitantes 

- Associação Cooperfloresta (13 anos). 

12. Atividades e programas para a juventude 

- Os jovens acabavam tendo que sair da comunidade. Com a Cooperfloresta mudou um pouco. 
13. Situação da associação 

a. CNPJ , com Atas atualizadas e Projetos em andamento ou aguardando 

resposta 

 
BOCAIÚVA DO SUL 
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No caso do município dos municípios de Adrianópolis e de Bocaiúva do Sul as comunidades que se 

encontram do outro lado do Parque Estadual das Lauráceas, estão excluídos de Políticas Públicas de 

direito como Educação, Saúde, estradas para escoamento de seus produtos. O mesmo órgão o Instituto 

Ambiental do Paraná, que proíbe a construção da estrada permite que fazendeiros criem búfalos e gado, 

destruíndo nascentes e riachos no entorno  e dentro do próprio Parque que dizem é de conservação 

Permanente. Todos esses atores: A iniciativa privada e alguns órgãos do Poder Público, muitas vezes em 

conjunto, deliberadamente não reconhecem o direito de posse sobre as terras, destas populações que ali 

centenariamente habitam. Um exemplo claro de violação de direitos destas comunidades foi a construção 

da casa do Instituto Ambiental do Paraná dentro do território da Comunidade de Remanescentes de 

Quilombos de João Sura. 

1.12 Comunidade de Remanescentes de Quilombos de Areia Branca 
1. Histórico de ocupação 
Desmembrado do município de Colombo , Bocaiúva do Sul faz parte da Região Metropolitana de Curitiba. 
A comunidade está distante 115 quilômetros da sede do município. Na lembrança coletiva da comunidade 
seus integrantes são descendentes de Francisco Miguel da Rosa, negro que foi pego fugitivo na mata. 
Sendo escravizado por um criador de porcos colocou em prática, a seu serviço, os conhecimentos e 
habilidades que havia herdado dos seus ancestrais: a construção de canoas e de monjolos. Após alguns 
anos Francisco recebeu um pedaço de terra hoje chamada de Areia Branca. Casou e formou família, da 
qual descendem os moradores da comunidade. Atualmente a roça é comunitária na qual trabalham 
homens e mulheres no cultivo de mandioca, milho, abóbora, arroz, batata-doce e banana. A comunidade 
guarda a cultura da medicina popular e da casa de farinha que é um espaço de produção e cultural. 
 
 

 

 

 

A Igreja e a Figueira são os espaços culturais de referência da comunidade. A figueira é uma árvore muito 
antiga, enorme e frondosa, onde a comunidade se junta nos dias de folga, após a missa e ao entardecer. 
As mais polêmicas decisões são tomadas à sombra da árvore. A festa tradicional é a festa de São 
Sebastião que é o padroeiro da comunidade que venera também Nossa Senhora Aparecida. 
2. Conflitos 
Não podem ir no terreno de propriedade  
3. Situação fundiária 
Questão sob a responsabilidade do Instituto de Terras e Cartografia do Paraná – ITCG e do Instituto de 
Reforma Agrária – Governo Federal. 
4.  Fontes de renda 
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Agricultura, e artesanato 
Atividades econômicas 
- O excedente da produção agrícola é vendido por meio da Cooperfloresta em Curitiba e recebe o 
certificado da Rede Ecovida. 
- Comunidade Afro-indígena trabalham diversidade de cestarias em palha de milho, taboa etc 

5. Atuação de equipe do Programa Saúde da Família. 

há 2 Agentes Comunitários de Saúde. 

6. Acesso a direitos sociais (saúde, educação, esporte, transporte, etc.)  

 

TRANSPORTE 

Não há acesso a transporte. O único transporte público é o ônibus escolar que 
vai para Barra do Turvo (período matutino: saída às 5h30 e retorno às 18h/ 
período noturno: saída às 16h30 e retorno às 24h30). Há a necessidade de 
transporte pelo lado Paraná, cuja responsabilidade é do município de Bocaiúva 
do Sul. Primeiramente, deverá ser aberta uma estrada. Já existe a estrada da 
Usina do Rio Pardo até Campina Grande do Sul. Com mais 4,5km de distância 
chegaria até a comunidade, passando dentro da área de uma firma, mas o 
proprietário já liberou a abertura da estrada para a comunidade. Os próprios 
engenheiros da Usina disseram que se houver autorização, com o mesmo 
material de trabalho deles, é possível abrir a estrada até a comunidade. Hoje, 
não há acesso porque é área particular. Para Bocaiúva não há nenhum caminho. 
Já foi feito pedido para a prefeitura, mas responderam que era difícil por causa 
da questão do meio ambiente. Para a comunidade conseguir a autorização do 
IAP, por exemplo, fica complicado. Se for pedido por meio da prefeitura daí 
facilita. Como não há vontade política, a comunidade continua isolada. 

ÁGUA TRATADA Não há. A água vem da nascente do morro canalizada para todas as casas. A 
Sanepar fez a obra, mas eles mesmos é que gerenciam. 

EDUCAÇÃO Não há escola na comunidade. Até a 4ª série, as crianças estudam em 
Indaiatuba e até o Ensino Médio em Barra do Turvo. 

ENERGIA/ELÉTRICA atendimento fotovoltaico pela Copel 

SANEAMENTO Não há. 

COLETA DE LIXO Não há. 

 

 

 

 

Não existe posto de saúde na comunidade, o que os obriga a buscar 
atendimento em Barra do Turvo, considerado péssimo. Para locomoção, têm que 
emprestar algum carro particular. Até porque não há comunicação. Então eles 
teriam que se deslocar até Barra do Turvo para chamar uma ambulância, o que é 
um contracenso. Já foi requerido na prefeitura que ficasse um carro para 
atendimento de saúde na comunidade, o que nunca foi atendido. Há a presença 
de equipe do Programa Saúde da Família, pelo Estado de São Paulo, do outro 
lado do rio em um postinho, uma vez por mês. Como eles são do Paraná, daí já 
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SAÚDE 

são preteridos no atendimento, que finaliza às 12h. Se precisar de algum 
remédio tem que ir buscar na Barra. Quando tem médico, ele vai. Senão vai 
apenas o enfermeiro. As mulheres realizam o exame de preventivo na 
comunidade e depois é levado para Registro. O exame pré-natal é realizado uma 
vez com médico e uma vez com a enfermeira, no posto de saúde. O parto é 
realizado no hospital em Pariquera Sul (100 km de distância). Nesse caso, a 
ambulância sai de Barra do Turvo para Pariquera. O registro de nascimento é 
feito no cartório de Barra do Turvo. Não há mais parteiras na comunidade. 
Segundo a agente de saúde, que já fez curso de ervas medicinais e cujo tio era 
raizero, “o uso das ervas é a nossa salvação”. Primeiro trata com chá e depois se 
precisar vai atrás do remédio. Cada família tem o seu conhecimento das ervas.  

 

 

SEGURANÇA 
ALIMENTAR 

Os produtos que não são produzidos na comunidade são adquiridos no mercado 
em Indaiatuba/SP. Os alimentos são conservados em vidros, o feijão na banha, a 
carne na lata (defumada). O monjolo da comunidade está estragado. A 
comunidade considera que houve uma melhoria na alimentação porque agora há 
diversidade na própria localidade, em decorrência da parceria com a 
Cooperfloresta (há 4 anos). Às vezes têm algumas famílias que precisam de 
alimento, porque tem algumas pessoas que não podem trabalhar. Há duas 
famílias que estão com mais dificuldade. Nesses casos, a comunidade faz 
mutirão para ajudar. 

DIREITOS 
POLÍTICOS 

Gostariam de votar no Paraná, mas como não Paraná há acesso, eles tem que 
votar em Barra do Turvo. 

 
7. Doenças com maior incidência :- Hipertensão (tratada com medicamento de uso contínuo), acidente de 
trabalho, picada de cobra, alguma seqüela. A verminose já foi combatida. 
8. Principais demandas: - A comunidade está isolada do Paraná. Só tem transporte pelo lado de São 
Paulo. Dificuldade de acesso a  todas as políticas públicas, como o transporte do material para 
construção das casas do Plano Nacional de Habitação Rural, pois só esta ponte liga a comunidade ao 
estado de São Paulo e toda produção agrícola é transportada através da mesma. 

 

TRABALHO REALIZADO PELA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE EM 
CONJUNTO COM  O CENTRO DE APOIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS DIREITOS 
CONSTITUCIONAIS DO ESTADO DO PARANÁ 
 

A “Comunidade Quilombola de Areia Branca”, localizada em Bocaiúva do Sul/PR, no Vale do Ribeira, 

ficou isolada por três meses em decorrência de desmoronamentos de terra que atingiu, em 22 de janeiro 

de 2012, a única estrada que dá acesso à comunidade, pertencente ao município paulista de Barra do 

Turvo, sendo o único caminho existente para acessar a comunidade quilombola paranaense.  

A demora na solução do problema está relacionada aos limites territoriais da comunidade: ela está às 

margens do Rio Pardo, que faz divisa entre os estados do Paraná e São Paulo, e do Parque Estadual das 

Lauráceas, Unidade de Conservação ambiental de proteção integral que impede a construção de novas 

estradas e limita o acesso aos direitos fundamentais, situação vivida por outras comunidades quilombolas 

da região. Portanto, apesar de localizada no Estado do Paraná, a comunidade depende da disponibilidade 

do Município paulista para solucionar a questão do desmoronamento. Para verificar a situação e buscar 
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soluções, a assessora jurídica do Centro de Apoio das Promotorias de Justiça dos Direitos 

Constitucionais que acompanha as questões relacionadas às comunidades tradicionais, Dandara dos 

Santos Damas Ribeiro, e a  coordenadora do Programa Brasil Quilombola no Paraná, Clemilda Santiago 

Neto, visitaram a região nos dias 01 e 02 de abril.  

De acordo com relatos de moradores e da liderança local, desde o desmoronamento de terra o meio de 

transporte passou a ser unicamente pela mediação da Defesa Civil, que utilizou um helicóptero para a 

entrega de cestas básicas, remédios e disponibilizou atendimento médico por uma enfermeira. Após a 

primeira remeça de mantimentos, a Defesa Civil retornou à comunidade somente quinze dias depois. 

Para suprir a demanda dos moradores por alimentos, o deslocamento passou a ser feito a cavalo. Por 

consequência do desmoronamento, os moradores ficaram impedidos de escoar a produção agroflorestal 

para a Feira de Produtos Orgânicos, da qual participam semanalmente em Curitiba. Até o final de março, 

quando a produção passou a ser escoada parcialmente, estima-se que houve perda de duas toneladas 

por semana.  

Outro problema enfrentado foi o acesso à escola pelas crianças e jovens remanescentes quilombolas. 

Como solução provisória, a prefeitura de Barra do Turvo/SP propôs o aluguel de uma casa na vila mais 

próxima para que os estudantes pudessem ficar com um familiar como responsável. A comunidade 

decidiu não aceitar a medida, optando pela volta às aulas somente com o restabelecimento definitivo da 

estrada.  

 
              O atendimento à saúde, que antes ocorria uma vez por mês, também foi interrompido.  

Os medicamentos de uso contínuo para hipertensos e diabéticos têm sido buscados pela própria 
comunidade, a cavalo, no município de Barra do Turvo/SP. 

  Os moradores da comunidade pleitearam a desobstrução da estrada pela prefeitura de Barra do 
Turvo, município ao qual pertence o trecho. Por meio de uma grande mobilização dos moradores, a 
comunidade conseguiu uma reunião com os vereadores da Barra do Turvo, que resultou na destinação de 
verba para custear a limpeza da estrada com uma máquina. O trabalho com a máquina não foi suficiente, 
o que levou os moradores a se organizaram em um mutirão de aproximadamente 50 pessoas para mover 
a terra com enxadas.  

               Cinco meses após o isolamento da comunidade, a estrada continua com problemas estruturais e 
riscos de novos desmoronamentos. A população segue utilizando o caminho aberto à enxada, que 
permite a passagem de veículos pequenos e apenas quando não há chuva. A Comunidade pleiteia a 
reparação no dano sofrido na estrada municipal de Barra do Turvo/SP e a abertura de uma estrada que a 
conecte à sede do Município de Bocaiúva do Sul e também às demais comunidades quilombolas vizinhas, 
localizadas no Município de Adrianópolis e que enfrentam o mesmo problema de inexistência de estrada 
pelo lado do Paraná.  

Depois deste grave problema vivido pela comunidade de Areia Branca, pela primeira vez a 
Prefeitura de Bocaiúva do Sul visitou a localidade, no dia 26 de maio, por meio das Secretarias de Saúde, 
Educação e Agricultura, o Centro de Referência da Assistência Social – CRAS.  

Participaram da visita também o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – 
EMATER e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Foi iniciada a elaboração de um Diagnóstico Rural 
Participativo e uma avaliação do acesso às políticas municipais.  

Também ficou indicado o retorno à Areia Branca para a doação de um trator e mais 
atendimentos na área da assistência social. Para avançar no diálogo sobre a abertura de uma estrada 
que ligue as comunidades quilombolas da região ao estado do Paraná, está sendo articulada por meio do 
CAOPJDC uma reunião entre as prefeituras de Bocaiúva do Sul e Adrianópolis e outros órgãos públicos 
do estado. A necessidade da construção da estrada se amplia com o projeto de construção da Escola 
Quilombola na Comunidade de Córrego do Franco, que atenderá estudantes oriundos das cinco 
comunidades quilombolas - Areia Branca (Bocaiúva do Sul), Três Canais, Estreitinho, Córrego do Franco 
e Quilombola São João (Adrianópolis).  
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Estrada aberta com enxadas pelos quilombolas da região ! 
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“ TRABALHO REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL  EM CONJUNTO COM A 
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA//DER ” 
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CONSTRUCAO DE BARRAGENS E AS COMUNIDADES TRADICIONAIS DO VALE DO RIBEIRA 

 

Dr Alexandro Reis – FCPalmares – Antonio Carlos /Presidente da Associação quilombola de João Sura 

E Carlos Andrade representando o Secretário Especial de Relações com a Comunidade 

 

Participaram representantes do MAB do MOAB e as comunidades quilombolas e Tradicionais Negras do 
Paraná. 

No dia 23/05/2013 realizamos a Audiência Pública com as Comunidades Remanescentes de Quilombos e 
Tradicionais Negras do Vale do Ribeira. O foco da audiência pública dessa foi discutir a construção da 
Barragem Tijuco Alto e os impactos negativos sobre CRQs do Paraná, principalmente, as comunidades 
do Vale do Ribeira. Não menos importante foi a discussão sobre a emissão das Notas Técnicas exaradas 
pela Fundação Cultural Palmares, que conferem parecer favorável ao empreendimento. Diversas 
entidades e movimentos organizados na região participaram do evento, como o Movimento dos Atingidos 
por Barragens (MAB), Movimento dos Ameaçados por Barragens (MOAB), Companhia paranaense de 
energia (COPEL), Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e Secretaria Especial de Relações 
com a Comunidade do Paraná, além de um representante da Fundação Cultural Palmares.  

O encontro teve como objetivo questionar o posicionamento recente da Fundação Palmares, instituição 
pública vinculada ao Ministério da Cultura, favorável à construção da Usina Hidrelétrica de Tijuco Alto. 
Segundo levantamento da própria Fundação, se construída, a hidrelétrica afetará pelo menos 14 
municípios e 18 comunidades quilombolas no estado de São Paulo e Paraná.  

Natural do quilombo de João Surá e hoje coordenadora do MAB na região, a filha do Antonio Carlos 
presidente da Associação quilombola e neta de dona Joana contadora da história da comunidade, Carla 
Galvão, relembra que a instituição foi criada para representar os interesses das populações quilombolas. 
“A Fundação Palmares tem como objetivo representar e fortalecer os nossos interesses e esse 
posicionamento vai contra toda uma luta de anos contra a construção das barragens”, aponta.  
Houve diversos questionamentos em relação ao papel da instituição, como também ao relatório do 
idealizador do projeto de Tijuco Alto. “As informações contidas no relatório da Votorantin são insuficientes 
e não condiz com a realidade”, afirmou a coordenadora nacional do MAB, Liciane Andrioli.  
Depois de questionado, o diretor do Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro da 
Fundação Cultural Palmares, Alexandro Reis, comprometeu-se em rever o parecer e alterar o 
posicionamento da fundação favorável a licença prévia para a construção de Tijuco Alto.  
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Importante mencionar, que em 2004 o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e 
Renováveis –IBAMA-, expediu a Nota Informativa 01/2013-COHID/CGENE/IBAMA, que trata do 
Licenciamento Ambiental para construção da Usina Hidrelétrica Tijuco Alto, a ser instalada no rio Ribeira, 
na divisa dos municípios Ribeira – São Paulo e Adrianópolis – Paraná.  
Consta na referida Nota Informativa foram realizadas 2 reuniões públicas, nas cidades de Ribeira, 
Adrianópolis, Cerro Azul, respectivamente, por parte da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) e 
empresa consultora, para apresentar o andamento dos estudos ambientais. Os técnicos do IBAMA 
participaram dessas reuniões, conta ainda que nenhum componente do Movimento dos Ameaçados por 
Barragens (MOAB) compareceu as reuniões. É pertinente lançar um olhar de desconfiança sobre a 
ausência das pessoas afetadas diretamente e indiretamente com a construção da usina hidrelétrica.  
Assim, cabe explicar a partir do diálogo e escuta das Comunidades Remanescentes de Quilombos e 
Comunidades Tradicionais Negras do Vale do Ribeira, os motivos de não terem participado de nenhuma 
das reuniões citadas na Nota Informativa. “Relatam que foram impossibilitados de participarem devido o 
não acesso aos meios de transportes para que pudessem chegar até o local da reunião. Ficaram 
esperando o ônibus prometido pela prefeitura nos locais combinados, mas, o prometido não se 
concretizou”.  
Destaca-se que ausência do MOAB nas reuniões chamadas pelo Companhia Brasileira de Alumínio 
(CBA), não significa alienação ou desinteresse em relação ao teor da discussão, visto que a entidade 
protocolou três cartas no IBAMA encaminhando abaixo assinado das CRQs, Comunidades Tradicionais 
Negras e Indígenas. As cartas foram elaboradas nos encontros e audiências públicas realizadas no Vale 
do Ribeira, com as CRQs, Comunidades Tradicionais Negras e Indígenas, e em todas as cartas solicitam 
o cancelamento dos projetos para construção das barragens no rio Ribeira de Iguape.  
Em agosto de 2012, a Fundação Cultural Palmares expediu a Nota Técnica nº 036/2012/DPA/FCP/MINC, 
com parecer favorável a construção do empreendimento.  
O referido evento realizou-se na Comunidade Quilombola João Sura, localizada no município de 
Adrianópolis/PR, uma audiência pública, articulada pela SERC, com presença da Fundação Cultural 
Palmares e representantes das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, com a finalidade de rever 
as notas técnica.  
No dia 28/05/2013 a Fundação Cultural Palmares encaminhou oficio nº 229 ao Ministério do Meio 
Ambiente/IBAMA, solicitando que os efeitos das notas técnicas emitidas sobre a construção da 
hidrelétrica fossem sustados. O referido ofício também solicita que o empreendedor seja informado da 
decisão, e realize visitas técnicas visando o diálogo com as famílias quilombolas que serão diretamente 
ou indiretamente atingidas pelo impacto. 

 

Nara Souza – Diretora do Colégio Estadual Quilombola; Dona Joana forte  liderança do quilombo de João 
Sura e a juventude quilombola trazendo seu posicionamento sobre  a questão. 

 

9. PCH Novo Horizonte e a CRQ de Areia Branca 

- Sobre a questão da Usina, hoje não está prejudicando, mas futuramente irá prejudicar o rio com o óleo. 
Sendo uma empresa particular, a energia elétrica gerada não beneficiará as comunidades. Assim, as 
comunidades reinvindicam uma compensação pelo prejuízo que será gerado. Pelo menos a comunidade 
de Remanescentes de Quilombos de Areia Branca, receba Energia Elétrica desta Usina já que está 
localizada  próxima da Comunidade. 

A Usina foi construída na área comprada da empresa Agropastoril Novo Horizonte (Zugman) – área total 
de 5 mil alqueires. A PCH Novo Horizonte, em Campina Grande do Sul (região metropolitana de Curitiba), 
foi a primeira central construída após a retomada dos licenciamentos ambientais. O empreendimento 
começou a operar  em 2011 e tem capacidade de gerar 23 MW. A obra teve um custo de 
aproximadamente R$ 150 milhões e gerou cerca de 400 empregos. A central pertence à Dobrevê Energia 
S.A. (Desa), que pretende investir em mais três PCHs, na região Norte do Paraná, que terão potência 
conjunta de cerca de 45 MW.Assim como em grande parte das pequenas centrais do país, a energia 
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produzida por Novo Horizonte entra no sistema interligado de transmissão e é vendida no mercado livre 
de energia – no qual os contratos são negociados diretamente entre geradores e consumidores. 

 

 

 

Outras reivindicações da comunidade ao Poder Público Estadual e também ao Municipal. 

- Apelo ao Município de Bocaiúva para contribuição com a medicação na comunidade. 

- Pedido de apoio para os jovens para que possam permanecer e contribuir com a comunidade.  

10. Atividades culturais e organizativas 

- São realizados mutirões vinculados à Cooperfloresta, há quatro anos.  
11. Práticas religiosas/igrejas/liderança religiosa 
- Há uma Igreja católica na comunidade.  

- Participam da Pastoral da Mulher. 

- São realizadas a Festa de São Sebastião (dezembro/janeiro – almoço caipira) e a Recomenda das 
Almas. 
- Na quaresma, são feitas penitências e jejum. 
12. Habitação 
Foram cadastradas pela Secretaria Especial de Relações com a Comunidade para o Programa Nacional 
de Habitação Rural do Governo Federal. 
 
13. Cultura agrícola  
- Produção de banana, mandioca, milho, feijão, cana, xuxu, abóbora, inhame, açafrão, gengibre, frango.  
A produção é prioritariamente para consumo e o excedente é vendido para a Cooperfloresta, que busca 
os produtos uma vez por semana, garantindo uma renda importante para os agricultores, apesar de não 
ser muito.  
A renda é conforme o trabalho de cada um. De março a junho é a melhor época. A pior época é do final 
do inverno até dezembro. As mulheres trabalham na roça e em casa e os homens trabalham na roça.Não 
é usado nenhum tipo de veneno, não há maquinário e as sementes são próprias da produção.  Em cada 
grupo de 10 pessoas, há conselheiros – representantes – que participa da associação e fiscalizam um ao 
outro no modo de produzir. Foi por orientação da Cooperafloresta que não é feita mais a queima nem o 
uso de veneno. O produto é certificado como orgânico pela Ecovida. Mesmo quando era usada a queima, 
era feito uma cerca para não prejudicar a floresta. Toda a vida a comunidade  teve preocupação em 
cuidar da terra, porque se queimar a terra significa levar prejuízo. “Toda a vida nós sempre cuidamos da 
floresta”. Cada grupo, por orientação da Cooperafloresta, realiza uma vez por semana um mutirão, para 
trabalhar em conjunto, onde é feita a roça inteira. É realizado de forma rotativa para passar na terra de 
todos. 
- Há 30 anos chegou a Indústria Agropastoril Novo Horizonte (Zugman).  Antes disso, tinha mais de 100 
famílias na comunidade e eles plantavam em todo o entorno de 5 km. Depois eles não puderam mais 
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trabalhar nessas áreas, o que reduziu muito a área de plantio e também acabou com o criadouro de porco 
por causa do uso de toda terra para plantar. Os porcos eram levados em um carreiro de tropa por dentro 
do parque a cavalo até Bocaiúva, por uma distância de 140 km.Cultura alimentar tradicional: bolo de 
mandioca, leite, açúcar, coco ralado, paçoca de amendoim, farinha, farinha de milho. 
14. Nº de habitantes (crianças, adultos, idosos). 
32 famílias quilombolas – 126 habitantes 
- Atuação da Cooperafloresta. Para a comunidade, melhorou o transporte dos produtos, que antes era 
feito no lombo do burro. Também passou-se a realizar uma agricultura sem uso de venenos. 
15. Atividades e programas para a juventude 
- Não há programas para a juventude. Há necessidade de cursos, cultura porque as crianças tem que 
ficar na comunidade. 
16. Situação da Associação quilombola 

 Já tem CNPJ -   

 Atas atualizadas –  

 Projetos em andamento ou aguardando resposta 

 
 
 
 
SITUAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE PERMITE A COMUNICAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES 

 

A manutenção desta estrada municipal se faz necessária e premente pois seu  traçado permite a 

comunicação entre as comunidades quilombolas do município de Adrianópolis: CRQ de São João, CRQ 

de Córrego do Franco, CRQ de Estreitinho, CRQ de Três Canais e CRQ de Areia Branca do município de 

Bocaiúva do Sul, e pertence ao município de Adrianópolis pois a mesma otimizaria além do escoamento 

da produção das comunidades para o mercado consumidor e inclusive o transporte dos alunos que  

futuramente freqüentarão as aulas no Colégio Estadual Quilombola de Córrego do Franco que será 

construída pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná na Comunidade Quilombola de Córrego do 

Franco, para atendimento da demanda escolar  reprimida não atendida pelo Governo do Estado e que 

hoje tem como única possibilidade de acesso as escolas públicas do Estado de São Paulo. 
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GOVERNADOR CARLOS ALBERTO RICHA  NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO OUTRO 

LADO DO PARQUE  ESTADUAL DAS LAURÁCEAS. 

 

 

 
 

 
O governador Beto Richa entregou no dia 04 de junho de 2014 de a obra da rede elétrica de 163 

famílias de comunidades rurais no município de Adrianópolis, a maioria de Comunidades de 
Remanescentes de quilombos. Fruto de investimentos de R$ 4,5 milhões da Copel, a obra é um marco na 
universalização do atendimento de energia elétrica no Paraná.  

“A energia elétrica é fundamental para a qualidade de vida das pessoas e a universalização do 
serviço é a garantia de que todos os paranaenses estão sendo atendidos”, afirmou o governador. “Além 
disso, a energia contribui para o desenvolvimento do Estado”, disse ele na solenidade realizada na 
comunidade de Córrego Franco, distante 100 quilômetros do centro de Adrianópolis. Richa também 
anunciou a construção de 76 casas para famílias quilombolas do município.  
As famílias beneficiadas foram ao encontro com o governador, que teve a presença do prefeito João 
Manoel Pampanini, o presidente da Copel, Lindolfo Zimmer, o presidente da Cohapar, Mounir Chaowiche, 
o secretário de Relações com a Comunidade, Ubirajara Schreiber, o prefeito de Barra do Turvo (SP), 
Henrique Motta Barbosa.  
 

Para o prefeito João Manoel Pampanini, energia elétrica representa o renascimento da 
comunidade que ficou esquecida por muito tempo. “Sem energia não se produz nada. Agora a 
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comunidade vai conseguir abrir novas oportunidades”, afirmou.  
“A partir da energia, a população tem conforto, acesso à informação, novas oportunidades e 

podem desenvolver atividades antes impossíveis, até mesmo para aumentar a sua renda. A energia 
aumenta qualidade de vida e garante a cidadania”, destacou Zimmer.  

 
De 2011 a 2014, a Copel intensificou a eletrificação rural, com 24.226 novas ligações no campo, 
construção de 3.379 km de rede e investimento de R$ 80 milhões na eletrificação rural.  
 
COMUNIDADES - Em Adrianópolis, foram beneficiadas 107 famílias da comunidade de Córrego 
Franco, 27 de São João e 29 de Três Canais.  

 
O presidente da Associação da Comunidade Córrego Franco, Nilton Morato dos Santos, a energia era 
esperada há muitos anos pela população local. “A rede antiga, administrada pelo Estado de São Paulo, 
era de apenas 83 watts de potência. Quando ligávamos o chuveiro, a rede caía e não dava para tomar 
banho quente”, conta. “Agora temos como preservar os alimentos que plantamos”, completou. Os 
moradores já contam com a luz eles já contam com a luz elétrica desde 25 de maio de 2014.  

O agricultor Atair Farias da Motta, que vive há 20 anos na comunidade de São João, conta que 
antes da ligação de energia a escuridão da noite era amenizada somente com lampiões. “A querosene 
agora está encostada e aposentada”, comemora.  
 
 
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - Para levar eletricidade a essas comunidades do Vale do Ribeira, a Copel 
construiu 44 quilômetros de rede de distribuição com materiais poliméricos e isolados, que diminuem o 
impacto à vegetação. 
Foram instalados postes de fibra de vidro, dez vezes mais leves do que postes de concreto, o que evitou 
a necessidade de abertura de estradas para transportá-los. Também foram utilizados cabos especiais, 
que protegem a rede contra a queda de galhos, mantendo-a ligada.  
Ainda neste ano, a Copel vai concluir a construção de mais 20 km de rede para ligar 20 famílias das 
comunidades Estreitinho e Pimentas, também em Adrianópolis. Além dessas comunidades, a Companhia 
levou energia à comunidade de Areia Branca através do atendimento fotovoltaico. 
 
 
HABITAÇÃO - As comunidades quilombolas de Adrianópolis já receberam 54 casas rurais pela 
Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar). Outras 22 moradias estão em fase de construção, com 
83% das obras já concluídas.  
 
“Além da qualidade de vida e dignidade que as casas oferecem a essas famílias, as moradias incentivam 
a população a permanecer no campo”, afirmou o presidente da Cohapar, Mounir Chaowiche.  
 
Os investimentos na região somam R$ 2,35 milhões. Do total de casas novas, 19 unidades foram 
entregues na comunidade Sete Barras; 10 na comunidade Córrego das Moças; 13 na comunidade Porto 
Velho; três na comunidade Praia do Peixe; nove na comunidade Bairro S. Roque. As outras 22 unidades 
em construção estão localizadas na Comunidade João Surá.  
 
 
“Temos hoje o maior programa de habitação da história”, afirmou, o governador Beto Richa. Ele destacou 
que desde 2011 já foram contratadas ou entregues 70 mil casas urbanas e rurais.  
 
APOIO AOS AGRICULTORES - Beto Richa falou também sobre as ações do governo estadual para 
apoiar o setor agrícola, em especial os agricultores familiares. Ele citou o repasse de calcário, para 
melhorar a produtividade das pequenas propriedades, e o apoio para melhoria de estradas rurais, como o 
repasse de óleo diesel e o programa Patrulha do Campo.  
 
 
“A Patrulha do Campo deve chegar em breve nesta região para atender os produtores rurais”, disse ele. 
Richa citou o apoio do Instituto Emater às famílias de agricultores da região. 
 
Também participaram do encontro com o governador os deputados estaduais Stephanes Junior e 
Alexandre Curi.  
 
 
 
Por ocasião da inauguração da instalação de Energia Elétrica para as comunidades que se encontram do 
outro lado do Parque das Lauráceas, as lideranças entregaram ao Governador Carlos Alberto Richa as 
seguintes reinvindicações:- 
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01. Reestruturação da Estrada para acesso das Comunidades às sedes de seus municípios de 
origem, também para escoamento de sua produção, pois a estrada já existente, por falta de 
manutenção e devido as constantes chuvas na região desmoronou em alguns trechos, 
portanto se faz necessário sua reabertura, melhoria e manutenção com ensaibramento , 
passando a balsa na região da fazenda Andorinhas e chegando á João Sura então estará 
feita a ligação entre as 10 (dez) comunidades quilombolas e 02 (duas) Comunidades 
Tradicionais Negras localizadas na região dos municípios de Adrianópolis e Bocaiúva do 
Sul.  

02. Construção de uma ponte em frente a Comunidade de Córrego do Franco local central para 
atendimento das comunidades de Remanescentes de Quilombos de Areia Branca, 
Estreitinho, Três Canais, Córrego do Franco, São João para passagem de automóveis 
caminhões, implementos agrícolas. 

03.  Linha do ônibus que transporte os moradores da comunidade para a sede do município pelo 
menos três vezes na semana, segunda, quarta e sexta feira. 

 

“ Saúde”  
 
01. Melhoria do sistema de Saúde nas comunidades de Remanescentes de Quilombos do 

Paraná com atendimento Médico do Programa Mais Médicos. 
 
 

02. Que o Posto de Saúde construído na Comunidade de Remanescentes de Quilombos 
de Córrego do Franco seja de atendimento 24 horas com Ambulância para 
encaminhamento de consultas emergenciais, contratação de auxiliar de enfermeiro (a) 
quilombola,  para permanência no posto e execução de programas que priorizem 
ações que previnem e promovam a saúde. 

03. Atendimento por parte dos municípios de Adrianópolis e Bocaiúva do Sul que recebem 
verbas do Governo Federal e do Governo do Estado do Paraná para atendimento de 
suas respectivas comunidades quilombolas que coloquem em funcionamento o 
Programa de Saúde da Família nas Comunidades de Remanescentes de Quilombos 
de São João, Córrego do Franco, Estreitinho, Três Canais e Areia Branca.  

04. Atendimento Odontológico permanente 
 
 

“Educação” 
 
01. Construção do Colégio Estadual Quilombola da  Comunidade Córrego do Franco para atendimento as 
crianças, jovens  adolescentes e adultos das Comunidades de Areia Branca, Estreitinho, Três Canais, 
Córrego do Franco e São João que hoje são atendidas pelo município de Barra do Turvo São Paulo. 
 
02. Para a contratação de professores e funcionários em escolas existentes nas Comunidades de 
Remanescentes de Quilombos que sejam respeitadas as especificidades da comunidade. 
04. Carta de anuência fornecida pela comunidade para contratação de professores e funcionários para as 
escolas localizadas em território de Comunidades de Remanescentes de Quilombos, tanto nas estaduais 
como nas municipais. 
“Meio Ambiente”  
01.  Preocupação das comunidades com a Barragem de Tijuco Alto que pode aumentar contaminação por 
chumbo no Vale do Ribeira. A contaminação por chumbo, proveniente de montanhas de resíduos — 
sobra de antigas mineradoras que permanecem a céu aberto sob ação do tempo — há mais de 20 anos 
polui as águas do Rio Ribeira e afeta drásticamente a saúde dos moradores do município de Adrianópolis, 
além de oferecer riscos às comunidades ribeirinhas e ao ecossistema , tanto no estado do Paraná , como 
também no sul do Estado de São Paulo. 
02. Todas estas comunidades  solicitam; centro comunitário com internet, telefone. 
03. Chegada dos correios nas comunidades quilombolas. 
03. Capacitação dos jovens da comunidade como agentes ambientais e guias turísticos. 
 
04. Projeto conjunto para reflorestamento da Canela da Taboa do Palmito, da Araucária e de Ervas 
medicinais; IAP//SEMA//SEAB//EMATER. 
 

“Agricultura”  
01. Autonomia no processo de geração de renda através de atividades de agricultura, atividades 

madeiráveis e não madeiráveis e criação. 
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02. Designação de um agrônomo com conhecimento das especificidades quilombolas, para 
atendimento das comunidades, assistência técnica elaboração e acompanhamento dos 
projetos e trabalhos agrícolas que deverão ser realizados como:- 

 

 Cozinha Comunitária 

 Horta Comunitária 

 Programa de Aquisição Direta de Alimentos 
 

“Turismo”  
01. Solicitam a legalização e o fortalecimento do turismo no processo de geração de renda, 

onde se demonstrem os aspectos Históricos e Culturais das comunidades. 
02. Capacitação de Jovens da comunidade como guias turísticos e agentes ambientais. 

 

 
“Habitação” 

01. Solicitam a construção de habitações para as Comunidades para troca das moradias 
inadequadas respeitando sua arquitetura, as tradições , condições dignas de habitação, e a 
preservação de sua cultura. 

 
 
MUNICÍPIO DE CERRO AZUL 
Comunidade de Remanescentes de Quilombos de Mamãns que inicia no município de Cerro Azul e se 
estende pelo município de Castro. 
 

 
 
Ribeirão do Meio, local onde permaneceram os primeiros moradores, fundadores do quilombo. 
 

Nº de famílias 36  e 205 – Habitantes 

1. Histórico de ocupação 

 
Segundo uma das histórias contadas, a comunidade localizada a 60 quilômetros da sede do município de 
Castro foi deixada por herança para dois irmãos. Na infância, eles eram chamados de “mamãos”, uma 
referência ao apetite dos nenês ao mamar. Da alcunha surgiu o nome da comunidade Mamãs que é 
formada pelas famílias que descendem daqueles dois irmãos. Há também a versão da revolta escrava da 
Fazenda Capão Alto e, na verdade, as duas não se anulam e podem se completar.  
       A comunidade está dividida em vários núcleos, com distância entre eles de até perto de 70 
quilômetros, sendo que parte dos núcleos está localizada no município de Cerro Azul/PR.  
      A comunidade sofre invasão de fazendeiros e de madeireiros que fazendo o reflorestamento de pinus 
estão procurando aumentar s extensão de suas terras restando assim um mínimo de suas terras originais. 
Reinvindicações da comunidade 
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1. Construção de Posto de Saúde para atendimento da comunidade 

2. Atendimento do Programa de Saúde da família para todas as famílias da comunidade 

regularmente. 

 
 
3. Inclusão no Programa Nacional de Habitação Rural do Governo Federalpara as famílias 

da comunidade através da Cohapar. 

4. Transporte para as famílias até a sede do município pelo menos o3 vezes na semana. 

 
 
5. Atendimento dentário  na comunidade. 

6. Atendimento pela Emater com programas e projetos de auto sustentabilidade para as 

famílias da comunidade. 

 
 
7. Recuperação das estradas de acesso a sede do município, para escoamento da 

produção agrícola, pois quando chove fica intransitável. 

 
 
 

 
 
8. Regularização do território pelos órgãos competentes – Instituto de Terras e Cartografia 

do governo do Paraná e Instituto de Colonização e Reforma Agrária do Governo 

Federal. 

9. Cestas básicas fornecidas pela Fundação Cultural Palmares do Governo Federal. 

 
 
10. Inclusão das famílias da Comunidade em programas e projetos de políticas públicas já 

existentes. 
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A forma artesanal de produção de queijo na comunidade 
 

 
 
 
 
 
 

“DOUTOR ULISSES” 
 

 
 
 
 
Trabalho realizado na Comunidade de Remanescentes de Quilombos do Varzeão no município de 
Dr.Ulisses estado do Paraná em conjunto com o Instituto de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA) em 04/05/10/2012 

O Município de Doutor Ulysses; 

Doutor Ulysses está situada no sudeste do Estado do Paraná. Parte da Região Metropolitana de 
Curitiba, o município localiza-se a 170 km da capital. Com uma formação natural de saltos e corredeiras, 
detém um alto potencial hidrelétrico, além de 14 fontes de águas minerais alcalinas, das quais algumas 
são usadas no abastecimento de água para a população local. O município, que antes era denominado 
Vila Branca, passou a ser chamado de Doutor Ulysses em 1992 em homenagem ao Deputado Federal 
pelo Estado de São Paulo, Dr. Ulysses Guimarães, sendo oficialmente criado no ano seguinte. 
Abrigando uma população estimada em 6.145 habitantes, em uma extensão de 781 km

2
, Doutor 

Ulysses tem nos serviços e na agropecuária a sua principal atividade econômica. Nessa última, os mais 
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importantes produtos são a tangerina, a laranja e o milho. Na indústria, de pouca expressão no PIB 
municipal, destacam-se a madeira e a extração de minerais. 

Comunidade :-  Remanescentes de Quilombos do Varzeão 
Posse da terra sem titulação.  
As terras já foram medidas, divididas mas não estão ainda tituladas. 
Indício de Sítio arqueológico – estrada da figueira 
Contaminação dos rios e riachos  
01 fontes de água mineral  contaminadas. 
Lixo armazenado em valetas e ou valas plástico, vidro. O papel é queimado. 
Problema da fome, quando chove muito, ou há incidência de seca, acabam perdendo a produção 
agrícola, pois não recebem auxílio de ninguém. 
Comunidade do Varzeão onde não há registros de alcoolismo. 
Grandes distâncias as comunidades tem que enfrentar a pé, ou a cavalo, para atendimento a saúde 
quanto a consultas, e a distância aumenta ainda mais quando se trata de atendimento hospitalar 
Impacto ambiental :-   

Plantio de pinus, que está ocasionando a diminuição da vazão de aguas nas nascentes dos rios, e das 

fontes de água mineral, além do desaparecimento dos animais. 

A intensificação da devastação de matas de araucárias e campos naturais na região e nas áreas mais 

atingidas estão concentrados os maiores remanescentes de florestas de araucária e de campos naturais, 

porém, gradativamente estão sendo devastados para dar lugar a plantações de pinus sendo inegáveis os 

prejuízos à biodiversidade, e ao solo. 

As conseqüências estão se apresentando de acordo com a comunidade quilombola, desastrosas ao 

meio ambiente, pois os proprietários rurais da região, com poder absoluto sobre suas propriedades, estão 

eliminando as áreas de campos naturais. 

A falta de orientação dos órgãos do poder executivo municipal , estadual,  e federal, aliada à interesses 

diretos de empresários da região, levou a cabo a decisão dos proprietários que, desde então, têm 

intensificado o processo de destruição das áreas de campos naturais por meio de queimadas, causando 

um dano ambiental irreparável;  

Tamanho é o desastre que, basta trafegar pela rodovia , para observar imensas áreas de campos 

naturais totalmente reflorestada com pínus sem nenhuma preocupação, por parte dos proprietários, em 

ocultar tal atitude inescrupulosa, pelo contrário, pois , quanto maior for a área de campos naturais 

eliminada, maior será o benefício, pois as mesmas poderão ser utilizadas para reflorestamento. 

Os danos que estão sendo praticados contra o meio ambiente, destruindo esse ecossistema de 

importância ecológica, histórica e paisagística para a região, tornam-se irreparáveis. 

Este ecossistema de grande importância foi mantido por tanto tempo, mesmo com algumas alterações, 

e no momento em que se pretende uma consciência mundial para conservação efetiva do meio ambiente, 

a região, está sofrendo tamanha devastação sem precedentes.  

A mudança da captação de água , nos rios da região, trouxe à tona o problema causado pelo avanço 

dos reflorestamentos de espécies exóticas, Eucalípto, e o Pínus.  

A Comunidade de Remanescentes de Quilombos do Varzeão, relata que o volume de água caiu pela 

metade nos últimos 20 anos. Do rio Varzeão e do rio Queimadinho, vem a água para abastecer a 

comunidade, cuja capacidade deve estar estrangulada nos próximos anos. 

Solicitam aos órgãos ambientais, uma atitude, forçando a recuperação das áreas degradadas, e que os 

responsáveis recomponham a mata ciliar com essências nativas”, é o que diz  o seu Donato do Varzeão e 

o Seu Virgílio do Queimadinho e também comentam que  os reflorestamentos de pínus pertencem a 

grandes empresas madeireiras e que atendem aos interêsses dos grandes empresários da madeira. 

A diminuição da água nos rios e córregos da região traz conseqüências para a comunidade , para a 

cidade  e também para as fontes de água mineral, que estão diminuindo em suas nascentes o seu fluxo. 

Nº de Habitantes 
 

Famílias – 32 – Habitantes - 135 
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2. Caracterização da terra. 
 

Herança por parte de Dona Carolina Maria de Souza, única filha e herdeira de João Alves de Souza, da 
qual descendem, sendo que o mesmo, recebeu das mãos do Imperador as terras como compensação , 
por haver fornecido carne as tropas brasileiras na guerra contra o Paraguai, no ano de 1.854, terras estas, 
cuja extensão e limites encontram-se relatadas no documento que está com a família que habita hoje a 
localidade do Varzeão a mais de 200 anos. 

A Comunidade está situada em uma terra banhada pelo Rio do Meio, Rio Palmeira, Rio Tigre, Rio do 

Cedro e Rio Varzeão. 

3. Questões de terra:- 
1. Em 1981 , o Incra não aceita e nem reconhece os documentos que   possuem os descendentes 

de D.a Carolina Maria do Espírito Santo, filha de João Alves de Souza casada com Feliciano 

Pereira Guimarães. 

2. Em 2005 a comunidade se auto declara como de Remanescentes de Quilombos e é certificada 

pela Fundação Cultural Palmares. 

 

3. Em 2008, Um grupo de homens encapuzados incendiou na noite de 18 de julho, três casas da 

comunidade. Durante o atentado, cerca de vinte pessoas que estavam no local viram-se 

obrigadas a se refugiar dentro da mata, onde ficaram escondidas durante mais de 5 horas. Dois 

policiais militares estiveram no local de madrugada. Foram embora sem colher nenhum 

depoimento, nem tampouco efetuar nenhuma prisão. Enquanto estava escondido no mato, 

Laércio Souza,  morador da comunidade, relatou que sentiu o cheiro de óleo diesel pouco antes 

de enxergar as chamas. “Horas antes, eles já haviam aparecido e feito ameaças. Arrebentaram o 

nosso portão e tocaram fogo nas casas”, contou Laércio. “Estávamos aterrorizados, entramos 

mais de 600 metros no meio do mato. Temos medo de morrer.” A área onde as famílias 

quilombolas vivem possui aproximadamente 500 alqueires. Mas o processo de titularidade que 

tramita no Ministério do Desenvolvimento Agrário considera uma área ainda maior, de 4 mil 

alqueires. 
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Fotos  e reportagem realizada na época no seguinte endereço:- 

“ http://www.midiaindependente.org/pt/red/2008/07/424751.shtml” 

 

 

4. Hoje segundo relato dos moradores da comunidade existem algumas questões  no sentido de 

que funcionários das empresas reflorestadoras passam deixam os portões abertos os animais 

entram, destroem as plantações, o Incra através de sua ouvidoria já está tomando as medidas 

cabíveis relativas á questão. 

 

 

5. Iniciados os procedimentos pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária para, 

reconhecimento do território, titulação da Comunidade. 

 

 

Distância da comunidade para chegar ao município mais próximo,   Dr.Ulisses,  20 km.  

 

6. Distrito de Ouro Verde – Senges - 15 Km. 

 

http://www.midiaindependente.org/pt/red/2008/07/424751.shtml
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7. Meio de transporte para chegar em  Dr.Ulisses ou em Ouro Verde  -   a pé, de carona , carro,  ou 

ainda a cavalo. 
 

 

8. Tempo de viagem até Dr. Ulisses   

 

 a pé 3 horas 

 a cavalo 2 horas e meia 

 
 

 de carro – 40 a 50 minutos 

 

 

9. Meses em que fica difícil o acesso a Dr. Ulisses  

 Dezembro e  Janeiro, na  época das chuvas. 

 

4. Energia elétrica :-  
Está ligada, menos no núcleo do gramadinho, mas já foi feito in loco o levantamento do nº de famílias que 
necessitam de instalação e a Secretaria Especial de Relações com a Comunidade já oficializou a 
solicitação para a Copel que está tomando as devidas providências. 
5. Abastecimento de água:  

Encanada do rio mais próximo (rio- Varzeão) 

A comunidade já conta com sua Associação estabelecida e com CNPJ 

6. Educação Municipal:- 

Prédio onde funciona a escola municipal rural na 
Comunidade do Varzeão 
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Situação em que se encontram o assoalho da cozinha da escola e os equipamentos para que seja feita a 
merenda escolar. 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

62 

 
 
 

 
 
 

                                                     
Mesas para serem utilizadas pelos alunos// merenda escolar 
Pela falta de condições a professora traz a merenda feita já de sua casa. 
 

 
 
Fezes de morcego encontrados diariamente pela professora no assoalho da cozinha da escola, 
devido á precária situação em que se encontram a cobertura e o forro do prédio escolar mantido pelo 
município. 
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7. Saúde: 
1. O Hospital mais próximo :-  
 
A viagem para o hospital é de   62 Km para Cerro Azul “ HOSPITAL ENIO MOURA COSTA 
                                                     15  Km para Ouro Verde “UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE” 
 
3. Agente de saúde :- Raramente vão até a comunidade 
4. Gestantes:-  fazem o pré natal com os médicos da região em Ouro Verde ou Dr Ulisses – Os partos em 
sua maioria são atendidos em Ouro Verde. 
Obs. na  comunidade  as crianças  estão  mais vulneráveis as doencas. 
5. Doenças mais comuns:-   
em crianças : infeccao no inverno, bronquite, garganta, diarréia. 
em adultos  : gripe e pressão alta 
em idosos   : derrame cerebral, prostata, coluna, problema de pressão. 
 
6.Vacinação:- As crianças e os idosos estão sendo vacinadas. 
7.Medicamentos - somente em Ouro Verde e Dr.Ulisses. 

 
 
8.Medicina popular:- 
Local de plantio :- quintal ao redor da casa 
1.0 folhas  
 
Boldo utilizado em forma de cha para o estomago.  
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Alecrim utilizado em forma de cha, para os nervos. 
Canfora, utilizado em forma de cha, para dor de barriga e estomago. 
Fôlha de laranja com alho em forma de chá para gripe. 
Capim limão e capim cidreira – calmante. 
Maçanilha em forma de chá para a criança dormir bem. 
Quebra pedra em forma de chá para pedra nos rins. 
Rubin em forma de chá para cólica de fígado. 
Mil Homem em forma de chá para estômago e fígado. 
Losna, utilizado em forma de cha, para vermes. 
Pacova, utilizado em forma de cha, para os males do estomago. 
Erva cidreira, utilizado em forma de cha, para sono, repouso.  
Erva doce com gemada, para combater a fraqueza. 
Quininha em forma de cha para o figado. 
Pitangueira em forma de cha para pressao alta. 
2.0 Raizes –  
 
Macerado e depois adicionando agua fria ou morna. 
Unha de gato – para tirar a canceira. 
Aracacu – para os nervos. 
Pau tenente Jose - para colesterol e gordura. 
Cipo Suma – Depurativo do sangue. 
Espinheira Santa – para pressao alta e limpar o sangue. 
Taruma ( arvore) – controla a pressao alta. 
Pata de vaca – para diabete. 
Sassafraz – bom para reumatismo, cha e banhos. 
 
 
6. Características das casas:-  
 
 
 
 
32.  Casas na comunidade, o abastecimento de água vem encanada da vertente do rio Varzeão. 
 
Algumas famílias da comunidade já receberam casas da Cohapar. 

A comunidade não aproveita a água da chuva,  existe menor vazão  de água nos meses de 
agosto, setembro e outubro. 

 
O lixo ( papel) é queimado, restos de comidas alimentam os animais domésticos, as latas e 
plásticos são jogados em valas ou valetas e ainda em barrocas. 
 

 
 
 
5.Trabalho e geração de renda 
Alguns dos idosos já recebem a aposentadoria pelo INSS, outros ainda não conseguiram regularizar a 
sua situação. 
Não se utilizam de empréstimos bancários e nem   financiamentos de espécie alguma. 
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Alguns tem trabalho com carteira assinada nas empresas de plantio de pinus, serrarias, mas a maioria 
trabalha em fazendas ao redor, sem a devida regulamentação . 
A média do salário é inferior ao mínimo. 
 
 

5. Pesca:- 

A comunidade tem tanques para criação de peixe para sua alimentação. 

Pescam tambem em açude, rios e lagos. 

A pesca e individual, para alimentação. 

Tipo de peixes criados:- Tilapia, Taraira, lambari 

 

 

Utilizam-se do anzol, rede e algumas vêzes da tarrafa. 
6. Agricultura:- 
 

 
 
 
O Trabalho da roça é realizado tanto pelo homem como pela mulher, o plantio é sómente para consumo 
na comunidade só vendem quando sobra. 
Plantam principalmente:- alface , milho, couve, cebolinha, salsinha, feijão, arroz,  mandioca, batata doce, 
amendoím, abóbora, banana, alho, cebola, batatinha. 
Utilizam-se de  adubo e tambem de veneno. 
As vezes recebem semente de milho da prefeitura. 
 
A semente para o plantio  Guardam nos sacos de um ano para o outro, as sementes de feijao e  arroz , o 
milho fica na palha, para complementar o que faltar de sementes compram para realização da agricultura 
familiar. Não possuem sistema de irrigacao. O preparo da terra e de tração animal e tambem mecanizada. 
1.Árvores frutíferas:- Laranja azeda, laranja lima,  mexirica, uva do japão, abacate, ameixa amarela, 
figueira, pêssego amarelo e pêssego branco. 
2. Frutos colhidos na mata ao redor:- Gavirova, uva japao, cereja do mato, moranguinho, erva mate 
nativa, araçá , ameixa, coquinho, pinhão, amora do mato,pitanguinha. 
3.Alimentos comprados:- Arroz, café, macarrão, feijão, farinha milho , farinha de mandioca, carne, leite, 
biscoitos, açúcar, frutas , pão, sal. 
4.O problema da fome:- No inverno a maior dificuldade, ou entao nos meses de dezembro e janeiro, 
quando por problema de chuva ou seca perdem a plantação,  recebem cesta básica, Atinge mais as 
criancas. 
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 Criação de animais para consumo familiar- 

 Porco 

 Galinha 

 Gado 

 Pato 

 Ganso 

 Criacao de animais para o transporte e para o trabalho na agricultura - 

 Burro 

 Potranca 

 Cavalo 

 

7.Meio Ambiente:- 
Matas :- nativa , parcialmente preservada de campos, terra firme, reflorestamento de pinus por empresas 
madeireiras como :-   
“LINEA FLORESTAL S/A.” // “ TEMPO FLORESTAL “ // ” BANESTADO AMBIENTAL” 
Prováveis causas de impacto sobre o meio ambiente 
1.0 - O processo de retirada de madeira e queimadas na mata nativa , inclusive da araucaria, para 
reflorestamento, com pinus. 
2.0 - O plantio de pinus principalmente nas cabeceiras dos rios estao diminuindo a vazao das aguas, e 

tambem rareando a vazao das fontes de agua mineral existentes na regiao. 

 

Animais selvagens existentes na mata ao redor:- Veado , Tateto, Javali, Jararaca, Caninana, Urutu, 
Cascavel, Quati, Mono, Tatu egua, Tatu  cavalo, Raposa, Lebre, Cachorro do Mato, Macaco, Bugiu, Cotia, 
Ourico, Lagarto. 
8.Religião :- 
Evangélicos – Congregação Cristã do Brasil. 
9.Pratos típicos:- 

 Carne seca 

 Paçoca de amendoim 

 Virado de feijão simples 

 Virado de feijão com torresmo 

 Bolinho de chuva ( farinha, fermento, água, sal e açúcar ), frito em óleo ou banha de porco. 

 Biscoito de polvilho 

 Pão feito em casa 

 

10.Temperos:- 

Cebolinha verde, alho, mangerona, alfa-vaca. 

 

11. Festas:-  

Cultos Religiosos em casa e na Igreja – Grupos de oração familiar. 
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Confraternização de Natal e Ano novo :- Almôço , com participação das famílias que pertencem a  
Comunidade do Varzeao. 
 
 

MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA 

 

 
 
 
 
 

1.0 Comunidade de Remanescentes de Quilombos de Batuva 

 

 

 
Grande parte do grupo veio de Cananéia, no Estado de São Paulo com os que integram a Comunidade 
de Rio Verde. Ilton Gonçalves da Silva relata que uma sua ancestral chegou de navio e contava que 
outros dois navios afundaram durante a viagem. Outras famílias vieram de Xiririca (El Dourado Paulista) 
no Vale do Ribeira, em São Paulo, para terras “compradas” por Américo Pontes formando este quilombo 
onde a principal atividade é a rural mas, como em todas as comunidades quilombolas, a vegetação é 
preservada.  
 
As roças são comunitárias e o trabalho é feito por homem e por mulher. O cultivo mais importante para a 
alimentação é de mandioca, feijão e arroz. Para venda a banana é muito importante e também a 
mandioca transformada em farinha que vendem nas ruas de Guaraqueçaba. Entre os terrenos das 
famílias Pontes e Barreto há presença de sambaquis.  
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São referências geográficas do quilombo a Serra Grande e os rios Pasmado, Guaraqueçaba e Branco. As 
festas são para Santa Teresa em 15 de outubro e carnaval, sendo que Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, São João Bosco, São Benedito, Santo Antonio, Santa Rita e Santo Expedito são também 
venerados. A dança tradicional é o fandango 
2.0 Comunidade de Remanescentes de Quilombos do Rio Verde 

 

Os integrantes desse quilombo são descendentes de negros escravizados no Município de Cananéia, 
Estado de São Paulo que na busca de liberdade migraram para Guaraqueçaba. Dividiram-se em dois 
grupos: um deles formou a comunidade Batuva e o outro se deslocou até a região em que se encontra a 
comunidade Rio Verde, relando seus descendentes que as terras foram por eles adquiridas em uma 
transação financeira. Hipólito Galdino Gonçalves de sessenta e dois anos e Antonio Gonçalves da Silva 
relatam que a terra é herança de bisavós que eram de ascendência africana. Genésio Viana relata que 
seus ancestrais, avançando pela mata, vieram de além de Cananéia, no Vale do Ribeira. Relata ainda 
que seu bisavô era africano e que seu avô faleceu em 1936. As referências geográficas da comunidade 
são os rios Guaraqueçaba, Verde, Bracinho, do Cedro e a Serra Grande.  
Nas roças familiares são cultivados feijão, arroz, mandioca e banana. O preparo da terra é manual, usam 
adubo orgânico e vendem farinha de mandioca e frutas para o mercado. Criam gado, galinha e pato, a 
pesca é pouca, individual, em rio, com anzol. Na comunidade há benzedores e curandeiros. Cestas, 
chapéus, tipiti, remo e canoa são os seus produtos artesanais. Santa Teresa de Ávila é a padroeira e tem 
sua festa no dia 15 de outubro. São Benedito, Santo Antonio, Santa Rita e São Expedito também são 
venerados. As principais danças são fandango, fandango da roça, forró e valsa. As festas tradicionais 
são: festa para a padroeira, carnaval, páscoa e a festa para o mutirão do arroz. Quanto ao uso da terra os 
quilombolas relatam que estão com dificuldades pelas restrições apresentadas pelos órgãos ambientais 
que têm provocado grande impacto nas comunidades, pois estão na região de uma APA. “Dizem que o 
papagaio da cara roxa está em extinção, mas o que está em extinção aqui é o ser humano”, declara 
Antonio Gonçalves da Silva, membro da comunidade e professor. 
 

Reivindicações das comunidades quilombolas de Batuva e Rio Verde 
1)Proteção da reprodução social. 
2) Participação das comunidades quilombolas nos conselhos das Unidades de 

Conservação em vistas a possibilidade de manejo que garanta a produção e 

reprodução cultural das comunidades. 

3) Livre acesso às áreas dos parques a fim de garantir o exercício de diretos políticos, o acesso à saúde, 

educação, etc. 

4) Reassentamento das famílias expulsas quando da delimitação do Parque das 

Lauráceas (encaminhamento junto ao ITCG). 

5) Titulação pelo Estado das áreas públicas (Gleba E) em favor das comunidades quilombolas. 

6) Diálogo com a Força Verde para que fiscalize as atividades que efetivamente degradam a natureza, 

garantindo a segurança das comunidades locais que por elas são vitimadas. 
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7) Capacitação Da juventude quilombola como agentes ambientais e guias turísticos em suas 

comunidades, possibilitando trabalho remunerado para permanência dos mesmos em seus locais de 

origem. 

8) Elaboração de planos de manejo contemplando as práticas das comunidades quilombolas. 

9) Garantia de acesso às políticas públicas de saúde, educação. 

10)Integrar a atuação dos órgãos de terras do Estado de São Paulo e Paraná. 

11) Fiscalizar o plantio de pinus e outras atividades que dificultam a futura desapropriação da área e 

prejudicam a ocupação pela comunidade (analisar a possibilidade da propositura de Ação Civil Pública 

ou Tutela Inibitória). 

12) Políticas públicas de desenvolvimento sustentável em áreas quilombolas. 

13) Aumentar a condição de acesso das comunidades ao CAOPJDC e às promotorias locais. 

14) Garantir as servidões de passagens para as comunidades quilombolas. 

15) Viabilizar o acesso das comunidades quilombolas ao Poder Público local, a fim de garantir o 

cumprimento de políticas públicas implementadas pelo município (exemplo: transporte escolar) 

16) Elaborar estudo tendente a relativização da interpretação das normas ambientais em relação às 

comunidades quilombolas. 

17) Melhorias das estradas e vias de acesso. 

18) Estímulo às práticas culturais de matriz africana; 

19) Sensibilização de autoridades públicas. 

20)Construção de programa de implementação de política pública estadual  para Comunidades 

Tradicionais. 

21) Valorização da trajetória histórica e garantir a preservação dos hábitos tradicionais nas comunidades 

quilombolas paranaenses.. 
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ANEXO I 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO 
PARANÁ E GOVERNO FEDERAL COM ARTICULAÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES 
COM A COMUNIDADE 
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ANEXO II 
 

“PUBLICAÇÃO DO ACORDO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO” 
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ANEXO III 
 

RESOLUÇÃO CONJUNTA QUE FORMA O GRUPO DE TRABALHO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PBQ 
NO PARANÁ PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 11/ABRIL EDIÇÃO Nº 8690 
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ANEXO IV 
 

PLANILHA COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO VALE DO RIBEIRA CERTIFICADAS PELA 
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES 

MUNICÍPIOS COMUNIDADES *R/U famílias habits. 

1. ADRIANÓPOLIS 01. João Surá R  68   344 

  02. Praia do Peixe  R 14 74 

  03. Porto Velho R 20 118 

  04. Sete Barras R 26 140 

  05. Córrego das Moças - Sede R 23 116 

  06. São João  R 28 140 

  07. Córrego do Franco  R 86 312 

  08. Estreitinho   R 17 110 

  09. Três Canais  R 26 70 

     

2. BOCAIÚVA DO SUL 10. Areia Branca  R 32 128 

Com. Bocaiuva Sul         

     

3. CERRO AZUL 11. Mamãs - núcleos Cerro Azul  R 36 205 

Com. Cerro Azul     

     

4. DR. ULYSSES 12. Varzeão R 23 92 

Com. Cerro Azul         

     

5. GUARAQUEÇABA 13. Batuva R 94 326 

Com. Antonina 14. Rio Verde R 80 244 

Total de atendimentos 14 Comunidades  429 836 
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ANEXO V 

PLANILHA DISTÂNCIA DAS COMUNIDADES ATÉ A SEDE DO 

MUNICÍPIO DE ORIGEM 

COMUNIDADES DISTANCIA MUNICÍPIO 

1. C.R.Quilombos de João Surá 60 Km Adrianópolis 

   

2. C.R.Quilombos de Porto Velho 40 Km Adrianópolis 

   

3. C.R.Quilombos Córrego das Moças 35 Km Adrianópolis 

   

4. C.R.Quilombos Sete Barras 30 km Adrianópolis 

   

5. C.R. Quilombos Praia do Peixe 50 km Adrianópolis 

   

6. C.R.Quilombos Três Canais 150 Km Adrianópolis 

   

7. C.R.Quilombos de São João 110 km Adrianópolis 

   

8. C.R.Quilombos do Córr. do Franco 224 Km Adrianópolis 

   

9. CTN Tatupeva 80 Km Adrianópolis 

   

10.CTN Bairro dos Roque 30 Km Adrianópolis 

   

11. C.R.Quilombos do Estreitinho 140 Km Adrianópolis 

   

12. C.R.Quilombos de Areia Branca 350 km Bocaiúva do Sul 

   

13. C.R.Quilombos de Mamãns 80 km Cerro Azul 

   

14. C.R.Quilombos do Varzeão 70 km Dr.Ulisses 
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15. CTN Queimadinhos 75 Km Dr Ulisses 

   

16. C.R.Quilombos de Batuva 20 km Guaraqueçaba 

   

17. C.R.Quilombos de Rio Verde 15 km Guaraqueçaba 

                 

Siglas : 

CRQ : Comunidade de Remanescentes de Quilombos 

CNT :  Comunidade Tradicional Negra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 

ANEXO VI 

DEMANDAS NA QUESTÃO DA EDUCAÇÃO NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO VALE DO 
RIBEIRA 

MUNICIPIO COMUNIDADE SEED 

01. ADRIANÓPOLIS 1. C.R.Quilombos de João Surá  

 2. C.R.Quilombos de Porto Velho Capacitação para os professores no que se 
refere a lei 10.639 que torna obrigatório o 
ensino da História e Cultura Afro brasileira,  e 
que se dê ênfase á  História e Cultura das 
Comunidades  quilombolas e das 
Comunidades Tradicionais Negras do 
município de Adrianópolis já que estas 
escolas atendem os alunos oriundos das  
mesmas. 
Reforma na estrutura das escolas bem como 
renovação de ônibus para o transporte escolar 
para alunos que vem das comunidades 
quilombolas. 
Colégio Estadual Selbmann EFM 
na  Vila Mota e o Colégio Estadual do Campo 
em Porto Novo.  

 3. C.R.Quilombos Córrego das 
Moças 

Capacitação para os professores no que se 
refere a lei 10.639 que torna obrigatório o 
ensino da História e Cultura Afro brasileira,  e 
que se dê ênfase á  História e Cultura das 
Comunidades  quilombolas e das 
Comunidades Tradicionais Negras do 
município de Adrianópolis já que estas 
escolas atendem os alunos oriundos das  
mesmas. 
Reforma na estrutura das escolas bem como 
renovação de ônibus para o transporte escolar 
para alunos que vem das comunidades 
quilombolas. 
Colégio Estadual Selbmann EFM 
na  Vila Mota e o Colégio Estadual do Campo em 
Porto Novo. 

 4. C.R.Quilombos Sete Barras Reinvindicam capacitação para os professores 
no que se refere a lei 10.639 que torna 
obrigatório o ensino da História e Cultura Afro 
brasileira,  e que se dê ênfase á  História e 
Cultura das Comunidades  quilombolas e das 
Comunidades Tradicionais Negras do 
município de Adrianópolis já que estas 
escolas atendem os alunos oriundos das  
mesmas. 
Reforma na estrutura das escolas bem como 
renovação de ônibus para o transporte escolar 
para alunos que vem das comunidades 
quilombolas. 
Colégio Estadual Selbmann EFM 
na  Vila Mota e o Colégio Estadual do Campo em 
Porto Novo. 

 5. C.R.Quilombos Tres Canais Construção do Colégio estadual na Comunidade 
de Remanescentes de Quilombos de Córrego do 
Franco para atender as demandas de todas as 
comunidades que estão deste lado do Parque das 
Lauráceas 

 6. C.R.Quilombos de São João Construção do Colégio estadual na Comunidade 
de Remanescentes de Quilombos de Córrego do 
Franco para atender as demandas de todas as 
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comunidades que estão deste lado do Parque das 
Lauráceas 

 7. C.R.Quilombos do Córrego do 
Franco 

A construção do colégio as demandas estão sendo 
apresentadas desde 2007,novamente em 2009 em 
2012, e agora em 2014, sendo que já existe o 
terreno doado para a construção e mais de 200 
alunos. 
Lembrando que o colégio atenderá as demandas 
das cinco comunidades ; 
1.São João 
2.Córrego do Franco 
3.Estreitinho 
4.Tres Canais 
5. Areia Branca 

 8. C.R.Quilombos do Estreitinho Construção do Colégio estadual na Comunidade 
de Remanescentes de Quilombos de Córrego do 
Franco para atender as demandas de todas as 
comunidades que estão deste lado do Parque das 
Lauráceas. 

 9. C.R.Quilombos de Praia do Peixe Capacitação para os professores no que se 
refere a lei 10.639 que torna obrigatório o 
ensino da História e Cultura Afro brasileira,  e 
que se dê ênfase á  História e Cultura das 
Comunidades  quilombolas e das 
Comunidades Tradicionais Negras do 
município de Adrianópolis já que estas 
escolas atendem os alunos oriundos das  
mesmas. 
Reforma na estrutura das escolas bem como 
renovação de ônibus para o transporte escolar 
para alunos que vem das comunidades 
quilombolas. 
Colégio Estadual Selbmann EFM 
na  Vila Mota e o Colégio Estadual do Campo em 
Porto Novo. 

2. BOCAIÚVA DO 
SUL 

10. C.R.Quilombos de Areia Branca Construção do Colégio estadual na Comunidade 
de Remanescentes de Quilombos de Córrego do 
Franco para atender as demandas de todas as 
comunidades que estão deste lado do Parque das 
Lauráceas 

6. CERRO AZUL 11. C.R.Quilombos Mamãns Reinvindicam construção de escola na 
comunidade 

8. DR ULISSES 12. C.R.Quilombos do Varzeão 
 
 

Reinvindicam capacitação para os professores no 
que se refere a lei 10.639 que torna obrigatório o 
ensino da História e Cultura Afro brasileira,  e que 
se dê ênfase á  História e Cultura das 
Comunidades  quilombola 

11. GUARA 
QUEÇABA 

13. C.R.Quilombos   de Batuva Reinvindicam construção de escola na 
comunidade e também capacitação para os 
professores no que se refere a lei 10.639 que 
torna obrigatório o ensino da História e Cultura 
Afro brasileira,  e que se dê ênfase á  História e 
Cultura das Comunidades  quilombola 

 14. C.R.Quilombos de Rio Verde Reinvindicam construção de escola na 
comunidade  de Batuva e  também capacitação 
para os professores no que se refere a lei 10.639 
que torna obrigatório o ensino da História e Cultura 
Afro brasileira,  e que se dê ênfase á  História e 
Cultura das Comunidades  quilombola 
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ANEXO VII 
 

PLANILHA - NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS 
ORIUNDOS DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS E TRADICIONAIS NEGRAS – VALE DO RIBEIRA 

 

Municípios Núcleos Escolas quilombolas e escolas que 
atendem 

Comunidades 

01.  
Adrianópolis 

NRE 

M.Norte 

Colégio  Estadual Diogo Ramos 

Comunidade Quilombola João Surá 

1. C.R.Quilombos de João Surá 

  Colégio Estadual Porto Novo 

Rua Principal S/N° 

2. C.R.Quilombos de Porto Velho 

  Colégio Estadual Porto Novo 

Rua Principal S/N° 

3. C.R.Quilombos Córrego das Moças 

  Colégio Estadual Porto Novo 

Rua Principal S/N° 

4. C.R.Quilombos Sete Barras 

  Colégio  Estadual Diogo Ramos 

Comunidade Quilombola João Surá 

5. CR Quilombos Praia do Peixe 

  Não tem atendimento no Paraná 
estudam em Barra do Turvo-SP e 
Indaiatuba -SP 
 

6. C.R.Quilombos Tres Canais 

  Não tem atendimento no Paraná 
estudam em Barra do Turvo-SP e 
Indaiatuba -SP 
 

7. C.R.Quilombos de São João 

  Não tem atendimento no Paraná 
estudam em Barra do Turvo-SP e 
Indaiatuba -SP 
 

8. C.R.Quilombos do Córrego do Franco 

  Não tem atendimento no Paraná 
estudam em Barra do Turvo-SP e 
Indaiatuba -SP 
 

9. C.R.Quilombos do Estreitinho 

  Colégio Estadual Porto Novo 

Rua Principal S/N° 

10. Comunidade Tradicional Negra de 
Tatupeva 

  Colégio Estadual Porto Novo 

Rua Principal S/N° 

11. Comunidade Tradicional Negra de Bairro 
dos Roques 

  Não tem atendimento no Paraná 
estudam em Barra do Turvo-SP e 
Indaiatuba -SP 

12. C.R.Quilombos de Areia Branca 

02. Cerro Azul  Colégio Estadual Princ. Isabel 

Rua Romário Martins 120, Cêrro Azul - 
PR 

13. C.R.Quilombos Mamãns 

03. Dr Ulisses  C.E. Tancredo de Almeida Neves- Dr. 
Ulysses 

14. C.R.Quilombos do Varzeão 

  C.E. Tancredo de Almeida Neves- Dr. 
Ulysses 

15. CTN Queimadinhos 
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Guaraqueçaba NRE 
Paranaguá 

C.E Marcílio Dias Ensino F e M 
Rua Ferreira Lopes, 73  -  centro 

16. CR Quilombos de Batuva 

  C.E Marcílio Dias Ensino F e M 
Rua Ferreira Lopes, 73  -  centro 

17. CR Quilombos de Rio Verde 
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ANEXO VIII 
DEMANDAS Á SEREM ATENDIDAS NAS COMUNIDADES DE REMANESCENTES DE QUILOMBOS 

DO VALE DO RIBEIRA PARANÁ 2015//2019 
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ANEXO XIX 
 

PLANILHA REGIONAIS DE SAÚDE QUE ATENDEM AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO 
PARANÁ 

MUNICÍPIOS REGIONAL 
DE 
SAÚDE 

COMUNIDADES 

01. ADRIANÓPOLIS 2ª REGIONAL 1. C.R.Quilombos de João Surá 

  2. C.R.Quilombos de Porto Velho 

  3. C.R.Quilombos Córrego das Moças 

  4. C.R.Quilombos Sete Barras 

  5. CR Quilombos Praia do Peixe 

  6. C.R.Quilombos Tres Canais 

  7. C.R.Quilombos de São João 

  8. C.R.Quilombos do Córrego do Franco 

  9. C.R.Quilombos do Estreitinho 

  10. CTN Tatupeva 

  11. CTN Bairro dos Roque 

   

02. B. DO SUL 2ª REGIONAL 12. C.R.Quilombos de Areia Branca 

   

08. DR ULISSES  13. C.R.Quilombos do Varzeão 

  14. CTN Queimadinhos 

   

09. CERRO AZUL  15. Mamãns 

   

10. GUARAQUEÇABA  16. C.R.Quilombos   de Batuva 

  17. C.R.Quilombos de Rio Verde 

 

 

Siglas: 

CRQ : Comunidade de Remanescentes de Quilombos 

CTN : Comunidade Tradicional Negra 
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ANEXO XX 
CERTIDÃO EMITIDA PELA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES  CRQ DE JOÃO SURÁ - 

ADRIANÓPOLIS 
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ANEXO XI 
CERTIDÃO EMITIDA PELA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES CRQ DE PRAIA DO PEIXE - 

ADRIANÓPOLIS 
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ANEXO XII 
 

CERTIDÃO EMITIDA PELA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES CRQ DE PORTO VELHO - 
ADRIANÓPOLIS 
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ANEXO XIII 
CERTIDÃO EMITIDA PELA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES CRQ DE SETE BARRAS - 

ADRIANÓPOLIS 
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ANEXO XIV 
 

CERTIDÃO EMITIDA PELA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES CRQ DE CÓRREGO DAS MOÇAS - 
ADRIANÓPOLIS 
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ANEXO XXV 
 

CERTIDÃO EMITIDA PELA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES CRQ DE SÃO JOÃO - 
ADRIANÓPOLIS 
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ANEXO XVI 
 

CERTIDÃO EMITIDA PELA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES CRQ CÓRREGO DO FRANCO - 
ADRIANÓPOLIS 
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ANEXO XVII 
 

CERTIDÃO EMITIDA PELA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES CRQ DE ESTREITINHO - 
ADRIANÓPOLIS 
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ANEXO XVIII 
 

CERTIDÃO EMITIDA PELA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES CRQ TRES CANAIS - 
ADRIANÓPOLIS 
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ANEXO XXIX 
 

CERTIDÃO EMITIDA PELA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES CRQ DE AREIA BRANCA – 
BOCAIÚVA DO SUL 

 

 



 

 

97 

 

 

ANEXO XXX 
CERTIFICAÇÃO EMITIDA PELA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES CRQ DE RIO VERDE - 

GUARAQUEÇABA 
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ANEXO XXXI 

CERTIDÃO EMITIDA PELA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES CRQ DE BATUVA - 
GUARAQUEÇABA 
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ANEXO XXXII 

CERTIDÃO EMITIDA PELA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES CRQ DO VARZEÃO – DR ULISSES 
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ANEXO XXXIII 

CERTIDÃO EMITIDA PELA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES CRQ DE MAMÃNS – CERRO AZUL 
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