
 
 
 
 
 
 

ATA Nº 88/2017 DA REUNIÃO DA MESA DE DIÁLOGO E NEGOCIAÇÃO 

PERMANENTE COM OCUPAÇÕES URBANAS E RURAIS E OUTROS 

GRUPOS ENVOLVIDOS EM CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E 

FUNDIÁRIOS  

No dia trinta do mês de maio de 2017, no Centro Diocesano, Rua Goiás, 339, 

Alto Santuário, na cidade de Araçuaí, realizou-se reunião com o objetivo de 

quantificar e mediar ações necessárias à solução de passivos referentes à 

Barragem de Irapé. 

Lígia Maria Alves Pereira, Coordenadora da Mesa de Diálogo, abriu os trabalhos 

com uma rodada de apresentação dos participantes, conforme lista de presença 

anexa, que substituirá a assinatura dos presentes. Explica o que é a Mesa de 

Diálogo e informa que a intenção não é sair da reunião com as soluções, mas 

que algum ponto ou outro pode ser solucionado durante a reunião.   

Aline, do Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB, fala que há pessoas 

que não foram reconhecidas como atingidas pela Companhia Energética de 

Minas Gerais – Cemig.  Pede para que todos aqueles que não foram 

reconhecidos fiquem de pé. Solicita encaminhamentos concretos e datas 

responsáveis.  

Eva Gomes, militante do MAB, aponta alguns problemas vivenciados pelos 

atingidos, tais como água poluída e pescadores sem condições de trabalho.  

Ariovaldo, pescador atingido, conta que antes da barragem conseguia sobreviver 

da pesca. Informa que há pescadores presentes que podem afirmar que 

espécies de peixes sumiram: camarão, por exemplo. A espécie colocada no rio, 

a pirambeba, come os peixes nativos. Fala que a rede é armada à noite, mas o 

rio enche e é levada. Diz que os pescadores não são avisados sobre isso.  

Vanuza, pescadora atingida, solicita que a Cemig os reconheça como atingidos. 

Pede uma análise da água.  

Adão, vazanteiro, reclama que não consegue mais produzir. Lamenta a morte 

das plantações. Lembra que a Cemig prometeu irrigação para as hortas.  

Adão Rodrigues, do Quilombo Boa Sorte, conta que foi retirado de onde morava 

por causa da barragem. Explica que, no momento, a bomba está queimada. A 

Cemig foi alertada sobre o acontecido, em janeiro, mas não deu retorno. Fala, 

ainda, sobre a encanamento que está estourada.  

Maria de Lourdes, da comunidade Porto Corís, fala que por conta da acidez da 

terra a empresa Campo – Centro de Tecnologia Agrícola e Ambiental foi 

chamada para fazer a correção do solo. Reclama que deveriam ter adicionado 

calcário na terra, mas colocaram areia. Explica que a dificuldade de comprar o 



 
 
 
 
 
 

calcário é por causa do preço do frete que fica mais caro que o produto. Recorda 

que algumas pessoas receberam 10 hectares de terra, mas hoje não se sabe 

onde estão essas áreas prometidas pela Cemig. Solicita a titulação das terras, 

pois é necessária para realização de empréstimos, por exemplo. Relata que as 

pessoas estão proibidas de desmatar. A proibição, mesmo não pertencendo a 

áreas de preservação ambiental, veio do Instituto Estadual de Florestas – IEF.  

Adão Martuchel questiona a correção feita no solo. Solicita projetos sociais para 

que se possa explorar mais o Lago de Irapé.  

Boaventura, funcionário do Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica – CAV, 

pede um minuto de silêncio pelo falecimento de um companheiro atingido. 

Queixa-se da falta de asfalto.  

Catilene, que mora do lado da Barragem do Caialzinho, fala que o abastecimento 

de água para 75 famílias é por meio de caminhões-pipa. Há época em que não 

é possível abastecer toda população, sendo necessário buscar água na cabeça. 

Solicita encanação e providências com relação à ampliação da escola e aos altos 

valores da energia elétrica. Explica que sustenta a casa com aproximadamente 

R$ 200,00, então não pode pagar R$ 130,00 de energia elétrica.  

Liliane Barros, da Comunidade Pega, reclama da construção da Hidrelétrica 

Ivon. Explica que os jovens têm que sair para fora da cidade.  

Lígia Pereira, fala que a Mesa de Diálogo tem obtido bastante sucesso nas 

negociações. Explica que é necessário ir até à população para ver a realidade 

em que vivem. Solicita que continuem reivindicando seus direitos.  

Armando, prefeito de Araçuaí, fala que é necessário fazer um trabalho de 

proteção das nascentes, dar condições para que as pessoas produzam. Explica 

que o rio Araçuaí está poluído.  

Anderson Ferreira, da Cemig, apresenta a equipe que ajudará a solucionar os 

problemas apresentados. Agradece a oportunidade de diálogo. 

Camila Mattarelli, do Ministério Público de Minas Gerais, fala que é o dever do 

órgão zelar pelos direitos das pessoas, comumente violados em situações como 

essas. Pontua os passivos apresentados pela população: extinção de peixes 

nativos, poluição e falta de água, falta de irrigação, acidez do solo e necessidade 

de titulação das terras. Esclarece que o Ministério Público continuará 

acompanhando as ações.  

Joceli Andreoli, do MAB, reclama que a fala da Cemig foi genérica. Reclama 

sobre preconceito da polícia com relação ao movimento. Lembra que a Irapé 

começou a operar sem licença de operação. Solicita do governo um plano de 

desenvolvimento para os atingidos. Informa os atingidos sobre o projeto de 

fornecimento de 1000 cestas básicas para atender as situações mais críticas. 



 
 
 
 
 
 

Descreve o projeto de energia solar, inovador, apresentado à Cemig. Explica que 

é possível produzir energia sem destruir o Rio Jequitinhonha. Reforça o 

problema dos pescadores. Diz que é uma competência do Estado, que tem os 

órgãos de fiscalização. Já à Cemig cabe reconhecer esse problema. Fala dos 

avanços conquistados pelo MAB, sem ajuda do governo e da Cemig, no projeto 

de cisternas, que é uma parceria com a Articulação Semiárido Brasileiro – Asa, 

e das hortas. 

Anderson Ferreira pede para complementar sua fala. Explica que o projeto de 

energia solar ainda será anunciado. Com relação à titulação, apresenta a 

Fernanda que está batalhando para conseguir os títulos. Fala que 82% da 

titulação já avançaram e solicita ajuda do governo para resolver os 18% restante. 

Coloca a funcionária à disposição para quem quiser saber especificamente do 

andamento de algum título. 

Geralda Soares, da Associação Indígena, conta que a população indígena veio 

para o Vale do Jequitinhonha por causa de outra hidrelétrica, em Pernambuco. 

Fala que por conta de doenças e outros problemas apresentados pelos atingidos, 

alguns grupos foram para a Bahia. Explica que surgiu a ideia de organizar a 

juventude indígena. Solicita que sejam resolvidos os problemas do crédito 

fundiário, da água e da falta de peixes.  

Lígia Pereira explica que diversas ações já estão em andamento. Informa que 

estão promovendo o encontro das comunidades quilombolas, salvo engano em 

agosto. Fala que o compromisso é consolidar tudo em um relatório, apresentar 

para a equipe de governo para ver o que já está sendo tratado e depois reunir 

com o movimento. Informa que no dia 08 de junho será feita a apresentação do 

relatório para os membros do governo. Posteriormente acordará com o MAB a 

data da reunião para análise do plano de trabalho e construir o calendário. 

Compromete-se em reunir novamente com os atingidos, no segundo semestre 

(agosto/setembro) para apresentar o plano de trabalho. Explica que as soluções 

serão pactuadas com a população. Fala que está em andamento um convênio 

com a Copasa para que caminhões-pipa atendam os movimentos sociais. 

Agradece a presença de todos. 

Ao final da reunião foram pactuados os seguintes encaminhamentos: 

1. Reunir com o Movimento dos Atingidos por Barragens para discutir os 

desdobramentos das reuniões, com base no relatório produzido pela Mesa de 

Diálogo 

2. Realizar novas agendas com os atingidos no segundo semestre de 2017 

(agosto/setembro). 

 

 


