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CARTA DO II ENCONTRO DE JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL DA BOCAINA: Direitos Indígenas 

Terra Indígena Paraty Mirim, Aldeia Itaxi, Paraty-RJ, junho de 2017 

 

Em continuidade ao I Encontro de Justiça Socioambiental da Bocaina, povos indígenas das etnias Guarani M´bya, 

Guarani Nhandeva e Pataxó realizaram o II Encontro de Justiça Socioambiental da Bocaina – Direitos Indígenas, 

entre 21 e 23 de junho de 2017, na Terra Indígena Paraty Mirim, Aldeia Itaxi, Paraty-RJ, com o objetivo de 

ampliar o diálogo sobre os direitos fundamentais dos povos indígenas com enfoque prioritariamente nas 

políticas púbicas específicas de saúde e educação e nos grandes empreendimentos que afetam direta ou 

indiretamente as comunidades de Paraty e Angra dos Reis.  

 

CONSIDERANDO:  

- que os indígenas presentes relataram situações de evidente violação de direitos no que concerne aos três 

temas debatidos; 

- o debate e a troca de informações acerca dos direitos indígenas e a busca de soluções para os conflitos 

existentes e a garantia ao pleno direito à saúde, à educação e à consulta prévia, livre e informada sobre a 

implantação de grandes empreendimentos na região, bem como medidas de compensação dos impactos 

gerados; 

- que a Constituição Federal estabelece o direito à saúde, à educação, à cultura e ao território dos povos 

indígenas; 

- que a Convenção nº 169/1989 da Organização Internacional do Trabalho estabelece a autodeterminação 

dos povos indígenas e o direito à consulta prévia, livre e informada sobre medidas administrativas e 

legislativas que afetem os seus territórios, inclusive por obras de infraestrutura e empreendimentos 

públicos e privados; 

- que o Decreto Presidencial nº 7.747/2012 institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de 

Terras Indígenas (PNGATI). 

 

Os presentes ao encontro tornam públicas as seguintes conclusões e encaminhamentos: 

1. As populações indígenas da região vivem em permanente pressão contra os seus territórios, com 

evidente necessidade de demarcação de terras indígenas ou redefinição dos limites daquelas já 

demarcadas. 

2. Os relatos evidenciaram os problemas enfrentados no campo da saúde, tanto em promoção e 

prevenção, quanto em cuidado e insuficiente atendimento médico, tendo em vista a desorganização e 

precarização administrativa da SESAI (DSEI e Pólo Base) e ainda pela ausência dos serviços do SUS, de 

responsabilidade das prefeituras e dos órgãos estaduais de saúde, nos casos de média e alta 

complexidade. Destaca-se a falta de saneamento ambiental (oferta de água para consumo humano, 

coleta e tratamento de esgoto e correta destinação de resíduos sólidos) e a descontinuidade da política 

de implantação de módulos sanitários iniciada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa). 



 

 

 

  

3. O diálogo em torno das questões de educação reafirmou a precariedade dos serviços prestados pela 

Secretaria Estadual de Educação; e das dificuldades na construção e implementação de ações que 

atendam às necessidades de educação indígena diferenciada e de reprodução cultural em cada aldeia, 

visto que não há coordenação pedagógica voltada a tais necessidades. O estado do RJ não possui, em 

sua estrutura de pessoal, a carreira de professor indígena, causando atrasos reiterados nas contratações 

temporárias no início de cada ano letivo. Há apenas um colégio, com uma diretora, para quatro aldeias 

em um raio de mais de 100 quilômetros, evidenciando a necessidade de contratação de novos diretores 

e a transformação de salas de extensão em escolas autônomas. Faltam também professores não-

indígenas para o ensino fundamental. Até o momento, não foi implantado o ensino médio indígena no 

estado. Há distribuição ineficaz de merenda, em quantidade insuficiente e sem respeito à cultura 

alimentar indígena. Há carência de recursos para manutenção do colégio e das salas de extensão e para 

a compra de material básico; não há material didático específico voltado à cultura guarani. 

4. Há o descumprimento das condicionantes socioambientais da Eletronuclear (Usinas nucleares de Angra 

dos Reis) voltadas à promoção dos direitos indígenas; e de outros grandes empreendimentos, como os 

ligados à cadeia de petróleo e gás. Os Indígenas querem o cumprimento da condicionante 2.7 da Licença 

prévia da Etapa 1 do pré-sal (Projeto de Caracterização dos Territórios Tradicionais Indígenas). 

 

O encontro estabeleceu os seguintes encaminhamentos: 

 

TEMA SAÚDE 

� Execução da ordem judicial para a União promover o fornecimento de água e instalar estruturas de 

saneamento ambiental nas aldeias; 

� Promoção de melhorias, adequações e reformas nos postos de saúde indígena; 

� Estabelecimento, pelo MPF, de tratativas com os órgãos municipais de saúde para prestação dos serviços 

de sua competência; 

� Acompanhamento, pelo MPF, das tratativas para a reorganização do Distrito Sanitário de Saúde Indígena 

(DSEI) do Litoral Sul e cobrança junto à SESAI em Brasília;  

� Apoio do Grupo de Trabalho sobre Saúde Indígena da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal, em articulação com a Procuradoria da República em Angra dos Reis; 

� Acompanhamento, pela FUNAI, das reuniões e deliberações dos Conselhos Municipais de Saúde e do 

Conselho Distrital de Saúde Indígena; 

� O MPF cobrará aos municípios para que garanta o atendimento em saúde independente de etnia ou 

raça. 

 

TEMA EDUCAÇÃO 

� O MPF cobrará à SEEDUC a elaboração de Projeto de Lei Complementar que crie o cargo de professor 

indígena, conforme indicação legislativa nº166/2016 aprovada pela ALERJ; 

� Compromisso da SEEDUC, em cumprir a lei do interstício para contratação dos professores indígenas; 

� Instalação de reuniões bimestrais para acompanhar o andamento das ações acordadas, com 

representantes das comunidades, da SEEDUC, da FUNAI e do MPF; 



 

 

 

� O MPF cobrará ao secretário de estado da educação a convocação imediata da primeira reunião do 

Conselho Estadual de Educação Indígena; 

� Compromisso firmado pela FUNAI de apoiar a entrega de merenda nas aldeias por um tempo 

determinado, mediante calendário prévio a ser apresentado pela diretora do Colégio Estadual Indígena; 

� Diretor da Coordenadoria Regional, Vitor Ricardo, se compromete a visitar todas as aldeias em um prazo 

máximo de 15 dias;  

� Diretor da Coordenadoria Regional e diretora do colégio se comprometeram a estabelecer nova rotina 

de visitas às salas de extensão do colégio, com periodicidade inferior a 15 dias entre uma visita e outra; 

� Os representantes da SEEDUC concordam que há necessidade de contratação de coordenador indígena 

para apoio à direção, conforme reivindicado pelos indígenas.  

 

TEMA IMPACTOS DOS GRANDES EMPREENDIMENTOS SOBRE O MODO DE VIDA INDÍGENA 

� Elaboração – com apoio do Fórum de Comunidades Tradicionais (FCT) e da Coordenação Guarani 

Yvyrupa (CGY), da FUNAI, do MPF e demais parceiros – de um protocolo para consulta livre, prévia e 

informada sobre medidas administrativas e legislativas que afetem o território e os modos de vida 

indígena, e de um processo de planejamento territorial e ambiental das Terras Indígenas, com 

fundamento na PNGATI; 

� Exigência, pelo MPF, das condicionantes das etapas 1 e 2 do Pré-Sal; 

� Realização conjunta entre MPF e indígenas de reunião em Brasília, com a FUNAI, para tratar do 

cumprimento das condicionantes socioambientais de grandes empreendimentos da região, sejam eles 

na cadeia de petróleo e gás ou de geração de energia elétrica, entre outros; 

� Compromisso da Eletronuclear a custear a ida de lideranças indígenas a Brasília para reunião com FUNAI 

e MPF, sobre cumprimento das condicionantes socioambientais das licenças ambientais das usinas; 

� Compromisso da Eletronuclear de efetuar ações de apoio à educação e saúde nas aldeias por meio de 

parceria com as prefeituras; 

� Recepção e apoio pelo MPF de uma cópia de projeto desenvolvido pelos indígenas para financiamento 

pela Eletronuclear, para cumprimento de condicionante socioambiental. 

 


