
A TERRA INDÍGENA SERRINHA GRITA POR SOCORRO! 

 

 

As famílias da Terra Indígena Serrinha vêm pedir SOCORRO! Há 14 meses 

irregularidades e corrupção na gestão do plantio nas terras indígenas tem sido 

denunciadas pelo Conselho de Anciãos da Terra Indígena Serrinha à Fundação Nacional 

do Índio (Funai), ao Ministério Público Federal (MPF), à 6ª Câmara de Populações 

Indígenas e Comunidades Tradicionais, conhecida como 6ª Câmara de Coordenação e 

Revisão da Procuradoria da República, e,  pela inércia dessas instituições, as denúncias 

foram encaminhadas, em abril de 2021, à justiça federal, sem que nenhuma proteção tenha 

sido concedida aos membros do Conselho e suas famílias.  

As famílias denunciaram que 59% da população da Terra Indígena Serrinha NÃO 

TEM TERRAS, enquanto o Cacique e sua liderança arrendam toda a área agricultável. O 

arrendamento das terras indígenas é realizado por uma Cooperativa denominada 

Cotrisserra, que recebe 3 sacas de soja por hectare, dos plantadores não indígenas, para 

um Fundo de Transição que deveria executar projetos sustentáveis que nunca saíram do 

papel. As denúncias do Conselho informam que a Cooperativa não presta contas à 

comunidade, os recursos recebidos são utilizados exclusivamente para o plantio de 

monoculturas e para a compra de maquinários, deixando no abandono 387 famílias, em 

plena pandemia. Enquanto a população indígena passa necessidade, o Cacique Marciano 

Claudino tem R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) somente em imóveis, na comarca de 

Ronda Alta.  

O arrendamento das terras indígenas É ILEGAL e tem sido fonte de 

CORRUPÇÃO DESDE SUA IMPLANTAÇÃO, pelo Governo Federal, há DÉCADAS! 

As denúncias do Conselho de Anciãos não foram investigadas pela FUNAI e pelo 

Ministério Público Federal, declarando que são “conflitos internos”. O 

ARRENDAMENTO foi implantado pelo Governo Federal nas terras indígenas! A 

FUNAI e o Ministério Público assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta com a 

Cotrisserra, QUE NUNCA FOI FISCALIZADO E NUNCA FOI DIVULGADO PARA 

A TODA A COMUNIDADE!   

A população da Terra Indígena pede TRANSPARÊNCIA! As famílias do 

Conselho de Anciãos estão AMEAÇADAS DE SEREM EXPULSAS, por terem 

denunciado a má gestão das terras a que todo indígena teria direito! O Vice Presidente do 

Conselho de Anciãos, Dorvalino Fortes, adoeceu e morreu, fulminado por um ataque 

cardíaco, por ter sido alvo de ameaças desde julho de 2020, PORQUE FUNAI, MPF e 

JUSTIÇA FEDERAL não adotaram providências e não protegeram as famílias que 

fizeram a denúncia! SERRINHA PEDE JUSTIÇA! SE NADA FOR FEITO HOJE, 

HAVERÁ SANGUE INDÍGENA DERRAMADO AMANHÃ! 

FUNAI, MPF, JUSTIÇA FEDERAL cumpram com seu dever institucional! 

PROTEJAM OS DIREITOS DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS AO USUFRUTO 

EXCLUSIVO DOS SEUS TERRITÓRIOS! SUA OMISSÃO SIGNIFICA A MORTE 

DE INDÍGENAS! 

    Conselho da Terra Indígena Serrinha. 24 de setembro de 2021. 

 


