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RELATÓRIO DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA MESA DE DIÁL OGO E NEGOCIAÇÃO 
PERMANENTE COM OCUPAÇÕES URBANAS E RURAIS E OUTROS GRUPOS ENVOLVIDOS 
EM CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E FUNDIÁRIOS COM A FUN AI 
 
Aos nove dias do mês de outubro, do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala Accacio 
Ferreira dos Santos Junior, do terceiro andar do Edifício Minas, realizou-se reunião de alinhamento 
com a Funai, com o objetivo de propor alternativas para a solução pacífica dos conflitos 
envolvendo as etnias indígenas Kiriri, Pataxó Hãhãhãe Kamakã e Pataxó. 
 
João Carlos Pio de Souza, Superintendente de Povos e Comunidades Tradicionais, da Sedpac 
coordenou a reunião e abriu os trabalhos com uma rodada de apresentações. Explicou que esta 
reunião estava programada para ser somente entre a Mesa de Diálogo e a Funai, com o objetivo 
de alinhar as propostas para as comunidades indígenas. 
  
Em relação à situação dos índios Pataxós de Rio Corrente, em Açucena, João Pio explicou que a 
comunidade e a Mesa de Diálogo já solicitaram à Cemig, energia elétrica no local, com a ideia de 
que os índios permaneçam na área e possam ter acesso aos equipamentos públicos e também 
sejam amparados, em relação aos problemas enfrentados com o MST, que também ocupa parte 
da área. Informou que a Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais fará uma reunião para 
elaborar o termo de compromisso, que deverá ser assinado pela Comissão, Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Agrário (Seda), liderança indígena e o Instituto Estadual de Florestas (IEF). 
  
Cacique Baiara disse que o Coordenador da Mesa de Diálogo, Fernando Tadeu participou de uma 
reunião com o MST, no local e que os problemas de água e energia elétrica enfrentados pelos 
indígenas estavam sendo tratados pela Mesa. Segundo o cacique, durante a visita à região, Tadeu 
informou que todo o aparato para a instalação da energia já havia sido feito, restando apenas 
quatro postes de luz para serem colocados. Baiara ressaltou que a Cemig instalou energia elétrica 
na fazenda do posseiro da região, mas não contemplou a comunidade indígena, o que ele 
considera discriminação, já que, segundo ele, a comunidade fez toda a solicitação, dentro da 
legalidade. Lamentou a ausência do Tadeu nesta reunião da Mesa e disse que ele deveria falar 
com os índios sobre o compromisso afirmado com a comunidade. Relatou um episódio de tiroteio 
que teria acontecido entre o fazendeiro e os assentados do MST e explicou sua preocupação com 
a segurança dos índios. O cacique pediu providências do Estado para evitar mais conflitos e 
queimadas no local. Informou que já fez várias denúncias, mas que ninguém os procurou, até 
agora, para dar um encaminhamento de solução. 
 
Alenice Baeta, arqueóloga, representante do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva 
(Cedefes) sugeriu que o Diretor de Áreas Protegidas do IEF, Henri Collet, fosse chamado para 
esta discussão. 
 
O indígena Clemerson Pataxó explicou que os índios já estão cansados de tantas reuniões que, 
segundo ele, são improdutivas. Relembrou que o governo está acabando e que se o IEF não 
resolver a situação da comunidade indígena Pataxó, eles recorrerão à justiça. 
  
Jorge Luiz de Paula, representante da Fundação Nacional do Índio (Funai) informou que a Funai 
fez o projeto e auxiliou no levantamento dos impactos ambientais que poderiam ser causados, 
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com a instalação de água e energia no parque, mas que o IEF, responsável pela realização do 
projeto, ainda não se posicionou formalmente sobre esta possibilidade. 
 
Joao Pio explicou que o termo de compromisso vai tratar de todas as questões debatidas pelos 
indígenas e que, em razão da complexidade das tratativas envolvendo a utilização do parque, 
existe um diálogo constante com as partes, para viabilizar as negociações.  
 
Cacique Baiara disse que as polícias militar e civil não atendem aos chamados da comunidade 
indígena. Relatou que seu filho teve uma arma apontada na cabeça e que só foi possível registrar 
boletim de ocorrência na cidade de Governador Valadares. Denunciou que a justiça só é feita para 
o lado dos fazendeiros e que frequentemente vê policiais tomando café com o fazendeiro na 
propriedade. 
 
Alenice ponderou que, se for de real interesse do governador, os limites do parque podem ser 
alterados e alegou que Fernando Pimentel mudou, em 2017, o território da Estação Ecológica de 
Arêdes, em Itabirito, para repassar às mineradoras.  
 
Maria do Carmo, representante da Comissão Pastoral da Terra (CPT) disse que desde maio, 
quando esteve na reunião da Mesa de Diálogo, acompanha a mesma lamúria de sempre, por 
parte dos indígenas e que o povo sofre diariamente. Ressaltou que os encaminhamentos são 
muito lentos e disse que o Fernando Tadeu deveria estar presente nesta reunião, para encaminhar 
uma solução para o conflito.  
 
João Pio sugeriu que os indígenas encaminhassem para ele um boletim de ocorrência, para ser 
enviado ao Secretário de Segurança Pública e à Delegacia que trata de crimes de racismo e 
intolerância. Explicou que o Coordenador da Mesa, Fernando Tadeu não compareceu a esta 
reunião pelo fato dela não ter sido agendada. 
 
Cacique Baiara disse que o Tadeu pediu que a comunidade ficasse tranquila, pois o caso estava 
sendo tratado na Mesa. Disse que queria que o Tadeu estivesse presente na reunião, para que, 
junto ao IEF e Aperam, fizesse um projeto de lei para alterar a categoria do parque. Propôs uma 
conversa com o Tadeu, ainda no dia desta reunião (09/10/18), ou no mais tardar, no dia posterior. 
Simone Francisco, da Secretaria Executiva da Mesa de Diálogo se comprometeu a agendar o 
encontro do Cacique Baiara com o coordenador da Mesa de Diálogo, Fernando Tadeu. 
 
Em relação aos índios Kiriri, que haviam sido levados de Caldas para Patos de Minas, João Pio 
explicou que eles retornaram a Caldas e que agora estão sujeitos à reintegração de posse. 
Informou que, nesse período, a Mesa de Diálogo não conseguiu se reunir com a Uemg, para tentar 
a suspensão da reintegração de posse. 
  
Carliusa Francisca Ramos, indía Kiriri disse que o local oferecido a eles já estava ocupado por 
outros indígenas. Reclamou que as melhores terras do estado estão à venda e as piores estão 
sendo oferecidas aos indígenas. Disse que em dois anos de ocupação das terras, em Caldas, 
nunca receberam representantes dos Direitos Humanos, Estado, Uemg, Funai e nenhum outro 
órgão para apoiá-los. Falou que apesar do compromisso feito na Mesa, na reunião do dia 6 de 
agosto de 2017, de não permitir a reintegração de posse, os índios resolveram sair de Caldas, 
contra a própria vontade, somente para atender ao pedido do Estado. Relembrou que o Secretário 
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Executivo da Mesa de Diálogo, Lucas de Oliveira levou os indígenas para Patos de Minas, com a 
promessa de dar a eles lona, cesta básica e telha. 
 
Carliusa informou que 16 famílias indígenas (42 pessoas) foram de caminhão para Patos de 
Minas, mas as promessas não foram cumpridas. Disse ainda que durante 35 anos, um posseiro, 
oficial de justiça aposentado, alugou terrenos do estado na região. Ressaltou que os índios 
ocupam somente 30 hectares, do total de 60 hectares do terreno. 
 
Fernanda Borges, antropóloga da Unicamp salientou que a terra, em Patos de Minas, onde os 
indígenas foram levados, já estava ocupada por quilombolas e famílias do MST, e que o Estado 
foi irresponsável, ao colocar vários grupos diferentes em uma mesma área, expondo-os em risco. 
Disse que participou da reunião da Mesa de Diálogo, no dia 17 de abril, e que não houve diálogo, 
serviu apenas para ouvir a proposta do Estado.  
 
Alenice sugeriu a abertura de um processo contra o Estado. 
 
Carliusa destacou que muitas crianças perderão o ano na escola, por terem faltado 2 meses de 
aula, no período em que estiveram em Patos de Minas. Disse que existem grávidas correndo risco 
de perder o bebê, dentre outros problemas.  
 
Cacique Adenilson Santos completou a fala da Carliusa, dizendo que os índios foram tratados 
como indigentes. Reforçou que a promessa do Secretário Executivo da Mesa de Diálogo, Lucas 
de Oliveira, de levar um caminhão com cestas básicas suficientes para seis meses, telhas, lonas, 
dentre outras coisas, não foi cumprida. Lamentou que os indígenas largaram tudo o que tinham 
em Caldas (plantações, guarda-roupa, cama, etc.), acreditando na promessa que não se realizou. 
Destacou ainda que foram encontrados cobras e escorpiões no local onde foram levados, em 
patos de Minas, a 70km de distância da cidade. Adenilson informou que no município de Caldas 
existe outra área do Estado, que está terceirizada para uma empresa do ex-prefeito da cidade. 
 
Sandra Paula, representante da comunidade Rio Verde, de Caldas afirmou que os índios não 
querem a faculdade lá e que se os índios tiverem que sair, eles voltarão, pois, durante 30 anos 
ninguém reivindicou as terras. 
 
Jorge informou que a Funai não possui área para colocar as famílias, e que isso sempre foi 
relatado nas reuniões da Mesa de Diálogo. Disse que a procuradoria da Funai contestou, 
judicialmente, a posse da Uemg, pelo fato de a Universidade não alegar a propriedade e nem a 
posse da área, mas que mesmo assim, foi decretado pelo governo que o terreno seria destinado 
à Uemg. Explicou que não havia registro de cartório e que a Uemg nunca apresentou projeto para 
a área, sempre insistindo na saída dos índios, através de ação judicial, motivada pelo 
posicionamento do prefeito de Caldas, que se opunha à permanência dos índios na cidade. 
Salientou que o retorno dos índios para a cidade de Caldas foi uma atitude autônoma, que 
demonstra o desejo da comunidade indígena em permanecer na área do parque, devido aos laços 
históricos que possuem no local. Jorge considerou importante uma intervenção do Estado na 
situação, para garantir, mesmo que provisoriamente, a permanência dos índios no local, até que 
seja encontrada uma solução definitiva para a situação. 
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Joao Pio salientou que contestou os encaminhamentos tomados, de forma voluntária por uma 
única pessoa da Mesa de Diálogo, ao levar os índios para Patos de Minas, mas reconheceu que 
o Estado não pode fugir da responsabilidade. Informou que a Funai e a comunidade podem fazer 
contato com a Uemg, para tentar algum instrumento que garanta a permanência deles na área.  
 
Sandra pontuou que a comunidade entrou em contato com a Uemg, em março, sobre a doação 
da área, mas ainda não houve resposta. 
 
Frei Gilvander, da Comissão Pastoral da Terra (CPT), reconheceu a legitimidade da luta dos índios 
e disse que eles não devem sair, pois o que está acontecendo é um pecado social. Ressaltou que 
a Uemg, sendo uma Universidade Pública, deveria cuidar da educação e ajudar na preservação 
da cultura indígena, mas está fazendo o contrário. Salientou que participou na criação da Mesa 
de Diálogo, desde a campanha do governador Fernando Pimentel, e que após chegar à Mesa de 
Diálogo, o Secretário Executivo, Lucas de Oliveira passou a assumir posturas favoráveis aos 
latifundiários e a grandes empresas. Deixou claro que desconfia de suas atitudes.  Propôs que a 
Mesa de Diálogo garanta a permanência dos indígenas, pelo menos até janeiro de 2019. 
 
Jorge informou que a Funai entrará com um pedido, na Advocacia Geral da União (AGU) para a 
suspenção da reintegração de posse.  
 
Agenilton Ramos, Pajé da aldeia Kiriri, de Rio Verde fez uma demonstração cultural de música. 
  
Carliusa reivindicou a participação dos indígenas em todas as conversas com a Uemg e outros 
órgãos e salientou que o Estado possui 18 dias para resolver a situação dos índios de kiriri, de 
Caldas, passando a ser responsabilizado por tudo o que acontecer na aldeia, a partir do dia 27 de 
outubro. 

 
Marinalva, cacique da aldeia Kamaka, de Esmeraldas ponderou que a terra, no município de 
Esmeraldas estava abandonada e com casas destruídas. Disse que na casa em que estava 
morando, que foi doada pelo município de Belo Horizonte, chegou a morar cerca de 5 a 6 famílias, 
que foram despejadas de suas casas. Explicou que não foi possível mais manter todas aquelas 
pessoas, por causa dos altos custos, o que os motivou a ocuparem a FUCAM, em 2017. Informou 
que quando chegaram ao local, nada funcionava, casas abandonadas, lagoa secando e que o 
maior inimigo deles é o Estado. Reclamou que a Fucam não conversa com eles, apenas insiste 
na reintegração de posse e coloca gado para se alimentar das plantações dos índios. Disse ainda 
que a Fucam está oferecendo estudo gratuito para pessoas ricas, em detrimento de quem não 
pode pagar.  Marinalva cobrou uma resposta do Estado para esta situação e reforçou que os índios 
não sairão do local. Eles reivindicam pelo menos 1 área de fazenda, para as 26 famílias.  

 
Alenice sugeriu a criação de uma comissão entre os caciques, para ajuda mútua. Reconhece que 
a pauta de reivindicação é diferente para cada grupo indígena, mas que os direitos são coletivos.  
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Ao final da reunião foram feitos os seguintes encaminhamentos:  
 

1) Aldeia Gerú Tucunã – Parque do Rio Corrente – Município de Açucena 
• Contato com a CEMIG para a finalização da ligação da energia elétrica e com o IEF 

para dar celeridade ao processo. 
• Casos de violência e ameaças: Solicitar apoio da Secretaria de Estado de Segurança 

Pública para a garantia de proteção e investigação das denúncias. Há dificuldades em 
fazer registro do BO. 

• Celeridade pela Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais da 
elaboração do termo de compromisso para uso do parque. João Pio fará o 
encaminhamento no âmbito da Comissão. 

 

As pautas da Gerú Tucunã foram tratadas na reunião de hoje, dia 10/10/18, com o Fernando 
Tadeu. 

2) Indígenas da etnia Kiriri – Ocupação na área da UEMG – Município de Caldas 
• Agendamento de reunião com a UEMG para suspensão da reintegração de posse e 

negociação sobre a permanência do indígena na área 
 

3) Indígenas Kamakã Mongoyó – Ocupação na Unidade da FUCAM – Município de 
Esmeraldas 

• Reunião da Câmara Técnica agendada para o dia 16/10/19 – Horário: 9h às 11h – 
Local: CAMG Sala e andar a definir 


