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MEMÓRIA DA REUNIÃO DA MESA DE DIÁLOGO E NEGOCIAÇÃO PERMANENTE 

COM OCUPAÇÕES URBANAS E RURAIS E OUTROS GRUPOS ENVOLVIDOS EM 

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E FUNDIÁRIOS 

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, nas 

salas seis e sete, no décimo terceiro andar, do Edifício Gerais realizou-se reunião 

com o objetivo de propor alternativas para a solução pacífica dos conflitos na Fazenda 

Passagem Larga, em Rio Pardo de Minas. 

A reunião teve início com uma rodada de apresentações. Em seguida, Afonso 

Henrique, do Ministério Público Estadual disse que a reunião está acontecendo em 

razão de uma conciliação que teve no gabinete do desembargador Dr. Manoel Morais 

e que ficou acertado que esse caso seria trazido para discussão na Mesa de Diálogo. 

O acordo foi a busca de conciliação para o território localizado na Fazenda Passagem 

Larga. Informou que o processo foi suspenso por 6 meses para que a Mesa fizesse 

essa mediação. 

Isaías Dias, do MST afirmou que, há quatro anos, cerca de trinta famílias vivem 

daquelas terras, e por isso estão reivindicando o espaço.  

Jose Gonçalves Dias, geraizeiro que vive na região, explicou que a comunidade é raiz 

devido ao fato dela ser tradicional (associação comunitária), e que a Fazenda 

Passagem Larga tem origem na Fazenda Cercado de Baixo. Salientou que, ao fazer a 

retificação, a empresa pegou o território da comunidade, que ficou encurralada pela 

monocultura do eucalipto. 

Moises Dias de Oliveira, geraizeiro do STR Rio Pardo, disse que houve retificação de 

matrícula na fazenda Passagem Larga e, que o levantamento geográfico que fizeram 

indicou que devido a isso, o tamanho das terras foi de 289 para 11.845 hectares. 

Considera isso grilagem.  

Nilton Filho, advogado da Replasa ressaltou que a empresa também é vítima de 

grilagem de terra, que no norte de Minas é corriqueira. Com relação às retificações 

que foram citadas, concordou que realmente existiram, mas que isso foi há trinta 

anos.  

Isaías Dias, do MST reclamou que os confinantes deveriam ser convocados para 

assinar a referida retificação e disse que houve “maracutaia” contra as comunidades e 

que a Replasa pegou as terras dos antepassados das comunidades.  

Afonso Henrique, do Ministério Público Estadual ponderou que na região tem muita 

grilagem de terra e que essa decisão judicial para retificação, ao seu ver, é uma 

questão preocupante, pois a área está tensionada por isso. Disse que deve se buscar 

mediações, no sentido de preservação do território geraizeiro. Salientou que tirar 

algum encaminhamento desta reunião foi o assunto do encontro que teve com o 

relator do processo. 
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Eliseu José de Oliveira, geraizeiro do CAA disse que acompanhou toda a 

movimentação já realizada, com diversas reuniões na comunidade. Disse que já foi 

traçado o mapa do território, justificando o direito da comunidade de gerir a área. 

Reforçou que não querem conflito com a Replasa e que, para isso, a empresa deveria 

devolver as terras para a comunidade. 

Isaías Dias, do MST denunciou que a Replasa coloca chapas com pregos nas 

estradas e impede o direito de ir e vir das pessoas.  

Nilton Miranda, advogado da Replasa pediu que os moradores enviassem à Replasa 

a pretensão da comunidade em relação à terra ocupada, para que a empresa possa 

pensar em uma solução.  

Diante desse pedido, os representantes das comunidades informaram que querem a 

retificação para utilização de 1057 hectares, com a condicionante de colheita do 

eucalipto e recuperação das nascentes. 

O advogado da Replasa se comprometeu a levar a proposta para a empresa. 

Salientou que a Replasa promete trabalhar internamente para buscar a aprovação de 

um possível acordo para evitar conflito. Concluiu que acha importante que as 

diferentes comunidades existentes na região entrem em acordo com as suas 

eventuais divergências.  


