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O Reformatório foi implantando sob a administração do Capitão Manoel 
Pinheiro, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e para lá eram 
enviados os indígenas que opunham resistência aos ditames dos 
administradores de suas aldeias ou eram considerados como desajustados 
socialmente. No Presídio eram mantidos em regime de cárcere, sofrendo 
repressões, como o confinamento em solitária e castigos físicos em casos de 
insubordinação. Eram-lhes impostas atividades na agricultura durante o dia, 
sob forte vigilância de soldados da Polícia Militar de Minas Gerais e dos índios 
agregados à Guarda Rural Indígena (GRIN), também fundada pelo Capitão 
Pinheiro.  

A Guarda era composta por índios que Pinheiro definia como de "excepcional 
comportamento", devidamente treinados e fardados, e encarregados de 
manter a ordem interna nas aldeias, coibir os deslocamentos não autorizados, 
impor trabalhos e denunciar os infratores ao Destacamento da Polícia Militar. 

Ante a pressão dos fazendeiros e políticos para a extinção definitiva do PI 
Krenák e a liberação definitiva da área para a emissão dos títulos de 
propriedade aos arrendatários, apesar dos Krenák haverem ganho em 
21/03/1971 a ação de reintegração de posse dos 4.000 hectares e o juiz ter 
determinado o prazo de quinze dias para os arrendatários serem retirados da 
área indígena, Manuel Pinheiro fez um novo acordo com o governo de Minas 
Gerais em dezembro daquele mesmo ano. Negociou uma permuta entre a 
área Krenák e a Fazenda Guarani, no município de Carmésia, pertencente à 
Polícia Militar de Minas Gerais, para onde os Krenák e os prisioneiros 
indígenas foram transferidos, ao invés da retirada dos arrendatários como a 
Justiça determinara. É interessante observar que também a Fazenda Guarani, 



antiga sede de tortura de presos políticos usada pela Polícia Militar de Minas 
Gerais, estava ocupada por grande quantidade de rendeiros e posseiros. 

Apesar de o acordo ter estabelecido que a Funai só deveria receber a 
Fazenda Guarani livre dos ocupantes, Pinheiro sequer esperou essa cláusula 
ser cumprida, merecendo, por isso, até mesmo uma repreensão por escrito 
da Presidência do órgão. 

Diante da resistência dos Krenák em serem, mais uma vez, transferidos, 
Pinheiro determinou que os índios que persistiam na recusa a abandonar a 
área fossem algemados e levados à força para Governador Valadares, sede 
da Ajudância Minas-Bahia, da Funai. Dali, todos os Krenák, os presos do 
Reformatório e um grupo de índios Guarani, que ali haviam se instalado em 
1969 vindos de Parati, no Rio de Janeiro, seus poucos pertences e os 
alimentos foram colocados em caminhões e enviados para a Fazenda 
Guarani. Os índios também não aceitaram nela permanecer e sua reação 
aumentou após a chegada de um grupo de índios Pataxó do Posto Indígena 
Barra Velha, na Bahia, que permanecem até os dias atuais na Fazenda 
Guarani. 

Queixando-se das péssimas condições de vida, de não haver rio de grande 
porte que lhes permitisse pescar - a mais valorizada forma de obter alimento -
, do clima muito frio, de perderem o que plantavam por estar o solo esgotado, 
da convivência forçada com os Pataxó, com os Guarani e com os presos do 
Reformatório, além da falta de argila para fazerem cerâmica, algumas famílias 
Krenák optaram por se dirigir para o Posto Indígena Vanuíre (SP), para a 
cidade de Colatina (ES) e para Conselheiro Pena (MG). 
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