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R E L A T Ó R I O  

 

Autora: Ludmila Moreira Lima/Representante da ABA no CEDIND-RJ 

Assunto: REUNIÃO CEDIND/ 29  de março de 2019 

Local: Aldeia Itaxim Guarani M'Biá Paraty Mirim/Estr. de Paraty Mirim, Paraty, s/nº - Paraty 

 

No dia 29  de março de 2019, entre 10h00 e 16h00, na Aldeia Itaxim Guarani M'Biá Paraty Mirim, o 

Conselho Estadual dos Direitos Indígenas – CEDIND/RJ realizou sua VI Reunião Ordinária, cuja 

pauta, redefinida excepcionalmente no grupo de WhatsApp, devido à ocorrência de eventos 

hostis e ações governamentais intempestivas e de impactos graves e negativos tanto para as 

sete aldeias do Rio de Janeiro, como para as demais de todo o Brasil, previu a discussão dos 

seguintes pontos: I) Posicionamento do CEDIND frente às ações do Ministério da Saúde quanto ao 

congelamento de recursos destinados a SESAI, sua possível dissolução e suspensões de pagamento 

de convênios firmados com empresas contratadas para prestação de serviços voltados à saúde 

indígena; II) Elaboração de resposta do CEDIND frente a novo ataque organizado pelos deputados do 

PSL, Rodrigo Amorim e Alexandre Kinoploch, em 22 de março de 2019, contra a Aldeia Maracanã-

Museu do Índio; III) Busca de ampliação da rede de apoio às aldeias de Paraty Mirim e Araponga (a 

exemplo do estreitamento dos contatos com o chefe do Parque Nacional da Serra da Bocaina) e 

encaminhamentos visando à resolução de problemas vividos pelos moradores da  Aldeia Itaxim 

Guarani M'Biá Paraty Mirim;  IV) Informes e encaminhamentos referentes às ações das Comissões 

Permanentes aprovadas em reunião ordinária de 22 de novembro de 2018. 

Antes de passarmos a um breve relato sobre o que de fundamental foi discutido e acordado durante a 

reunião, destaco que a definição da pauta, durante conversa no WhatsApp entre alguns integrantes do 

Conselho, foi objeto de diversos questionamentos acerca do que seria prioritário discutir e propor como 

respostas imediatas e urgentes, haja a vista o volume de problemas há bastante tempo acumulados, 

somados aos ataques que, em curto intervalo de tempo, desde a posse do novo governo, em âmbito 

federal e estadual, incluindo seus aliados no campo social e parlamentar, foram dirigidos aos indígenas - 

aldeados e não-aldeados - do Rio de Janeiro e do Brasil.      

Conforme proposto na última reunião de 2018 e confirmado no correr das conversas tidas no WhatsApp 

ficou estabelecido que as reuniões do CEDIND, em 2019, seriam realizadas num sistema de rodízio nas 

sete aldeias indígenas do RJ. Assim, os conselheiros teriam uma visão dos problemas enfrentados por 

todas as comunidades, para procederem ao encaminhamento de propostas, solicitações, denúncias, 

atendimento a demandas e debates sobre as expectativas locais quanto a melhorias na prestação de 

serviços básicos e implementação de políticas públicas.  

Estiveram presentes à reunião, além do Cacique Pedro Benite e moradores da Aldeia Itaxim Guarani 

M'Biá Paraty Mirim, representações e lideranças de aldeias próximas, localizadas no município de Angra 

dos Reis e Maricá. Participaram ativamente da reunião, com denúncias e apelos, cacique Augustinho, da 

aldeia Araponga e seu filho, vice-cacique, Nino Benite (um dos Presidentes do CEDIND, representando os 
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índios aldeados); Cacique Carlos TuKano (um dos fundadores da Aldeia Indígena Maracanã/AIAM e 

segundo Presidente do CEDIND, representando os índios em contexto urbano). Houve pronunciamentos 

de: Srª Marize Guarani Oliveira (representando a Aldeia Jacutinga e fundadora e Presidente da Aldeia 

Indígena Maracanã/AIAM); Índia Baré, do Centro Cultural Aldeia Maracanã;  Srª Carmelita, do Movimento 

de Ressurgência Puri ; Sr. Sérgio Ricardo, GRUMIN; Srª Luana Braz e Srª Monalysa Alves, representando a 

Secretaria de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos (Secretaria que coordena as atividades do 

CEDIND); Srª  Roseday, representando a Secretaria de Educação; Sr. Celso, representando a Secretaria de 

Saúde; Srª Diana, representando a Secretaria de Cultura; Srª Rosângela Nunes, representando a FUNAI 

regional e Toni Lotar (representando a Fundação Darcy Ribeiro). Participaram também, na construção de 

propostas de ação, os Professores Luiz Pellon e Carla Albuquerque (representando a Universidade Federal 

do Estado do Rio de Janeiro/UNIRIO; Prof. André Videira, da Universidade Federal Rural do rio de 

janeiro/UFRRJ e Profª Ludmila Moreira Lima (UNIRIO, porém, no CEDIND, representando a Associação 

Brasileira de Antropologia-ABA, que assina este relatório). Como convidados, estiveram presentes, 

representantes da Secretaria de meio Ambiente, de Saneamento e de Obras da Prefeitura de Paraty; o 

Chefe do Parque Nacional da Serra da Bocaina/ICMBio, Sr. Mario Douglas Fortini,  e a Chefe da APA 

Cairuçu, Srª Lilian Hangae.  

Em relação ao primeiro ponto de pauta, que trataria de um posicionamento do CEDIND frente às 

ações do Ministério da Saúde quanto ao anúncio da dissolução da SESAI, vale lembrar que, durante a 

semana que precedeu a reunião, devido às diversas pressões dos movimentos indígenas, somadas 

aos apoios plurais vindos de parceiros e aliados de suas lutas na sociedade civil, o Ministro da Saúde, 

Sr. Luiz Henrique Mandetta, recuou de sua decisão, após reunião com lideranças em 28/03. No dia 

29/03/2019, data da reunião do CEDIND em Paraty-Mirim, todos os presentes comemoraram a decisão 

da manutenção da SESAI e dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) existentes no país, por 

ela administrados. 

Sobre o segundo ponto de pauta, embora em conversas estabelecidas no WhatsApp alguns 

Conselheiros defendessem que seria mais produtivo avaliar e decidir, no dia da reunião em Paraty 

Mirim, qual deveria ser a melhor forma de reagir ao novo ataque, ocorrido em 22 de março de 2019 

e organizado pelos deputados do PSL, Rodrigo Amorim e Alexandre Kinoploch, contra a Aldeia 

Maracanã-Museu do Índio, outros membros do CEDIND se anteciparam e tomaram a iniciativa de 

realizar, com o apoio de outras lideranças da Aldeia Maracanã, um ato público de repúdio à 

reincidência das hostilidades lideradas pelos parlamentares acima citados. Neste ato, ocorrido no dia 

27/3/2019, às 13h, lideranças indígenas e aliados de luta estiveram no Palácio Tiradentes (sede da ALERJ) 

para pressionar o deputado André Ceciliano, Presidente da ALERJ a DESENGAVETAR o pedido de 

investigação contra os dois parlamentares do PSL. Convém lembrar que, em 31/1/2019, os movimentos 

indígenas fluminenses e membros do CEDIND já haviam protocolado, no gabinete do Presidente da 

ALERJ, Deputado André Ceciliano (PT), um pedido de investigação, na Comissão local de Ética, para 

apurar a quebra de decoro parlamentar do Dep. Rodrigo Amorim (PSL) que, novamente, em 22/3, 

juntamente com o deputado Alexandre Knoploch (PSL), acompanhados de seguranças armados, se 

impuseram no local, disseminando discurso de ódio e racismo institucional, além de injúria e difamação 

contra a Aldeia Maracanã.  Foram então divulgados a todos os presentes, na reunião de Paraty Mirim, 

informes e detalhes sobre o ato público “DESENGAVETA ANDRÉ CECILIANO, Presidente da ALERJ: pela 

abertura do processo de QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. Contamos com seu apoio e Solidariedade 

aos povos indígenas do Brasil”. 



 

3 
 

 Em relação ao terceiro ponto de pauta, que tratou da ampliação da rede de apoio às aldeias de 

Paraty Mirim e Araponga e encaminhamentos até então feitos visando à solução de problemas 

vividos pelos moradores da Aldeia Itaxim Guarani M'Biá Paraty Mirim, destacaram-se as manifestações 

de apoio e determinação de acolhimento das demandas indígenas anunciadas pelos convidados: Sr. 

Mario Douglas Fortini, Chefe do Parque Nacional da Serra da Bocaina/ICMBio e Srª Lilian Hangae, Chefe 

da APA Cairuçu. Em razão da existência de sobreposição “Aldeia-Parque”, uma vez que a Aldeia 

Araponga está situada dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina, ações solicitadas pelos índios 

para a melhoria dos acessos e recuperação das trilhas no entorno da Aldeia, bem como voltadas para 

a efetividade de políticas públicas de apoio, mas com impactos locais, segundo informou o Sr. Mario 

Douglas Fortini, Chefe do Parque, deveriam ser objeto de planejamento ambiental conjunto, já que a 

legislação impõe obrigações mútuas quanto à gestão do Parque. O pronunciamento de ambos foi muito 

aplaudido e, a partir das falas, ficou confirmada a intenção do estreitamento dessa parceria 

institucional com as aldeias da região.      

Um dos problemas mais enfatizados como merecedores de urgente solução nas aldeias de Paraty Mirim e 

de Araponga, foi em relação à ausência de professores para as crianças que até então estavam sem aula. 

O vice-cacique Nino solicitou que se manifestasse a Secretaria Estadual de Educação, uma vez que as 

inúmeras solicitações encaminhadas ao Município eram “engavetadas”, sedimentando o “absurdo e a 

ilegalidade do descaso em relação às crianças indígenas”. Além disso, sugeriu que o CEDIND convidasse 

um representante do Ministério Público, em Paraty, para conversar sobre a pouca importância que a 

Prefeitura local confere às políticas públicas para as aldeias. O vice-cacique Nino acentuou que, em 2017, 

houve uma audiência pública na ALERJ, no auge da "falência financeira" decretada pelo governo Pezão, 

em que o MP se posicionou contra a precarização da saúde e da educação indígenas em Paraty. Na 

ocasião, dois ônibus com indígenas e crianças foram enviados ao Rio de Janeiro para participarem da 

audiência, no sentido de sensibilizar e pressionar o governo para que apresentasse soluções aos 

problemas denunciados.  Nesta audiência, ficou acordado que o GOERJ contrataria emergencialmente 

professores indígenas. Todavia, o compromisso não resultou em ações concretas. A partir desse relato, 

endossado por outros, cobrou-se um posicionamento tanto da representante da Secretaria Estadual de 

Educação, quanto do MPF de Paraty. A representante da Secretaria de Educação, Srª Roseday, presente 

na reunião, assumiu o compromisso de buscar soluções para o impasse.  

Houve ainda queixas em relação ao problema da escassez de água na aldeia de Paraty Mirim. Indagado 

sobre isso, o representante (convidado) da Secretaria de Meio Ambiente de Paraty, Sr. Paulo, informou 

que o problema do déficit de água atingia toda a região do município e existia devido à multiplicação de 

redes de captação clandestina e de perfurações indevidas de inúmeros poços artesianos, como 

conseqüência da expansão urbana da cidade de Paraty e distritos do município. Segundo sua avaliação, 

tentativas parciais de resolução do problema estavam sendo construídas, embora todos considerassem a 

situação crítica, sobretudo levando-se em consideração a continuidade da expansão. Queixas e cobranças 

referidas a promessas de solução para problemas de saneamento e construção de banheiros também 

foram evocadas. Quanto a isso, houve pronunciamentos sobre a “obrigação de fazer” há bastante tempo  

cobrada da Eletronuclear, inclusive judicialmente, como parte dos compromissos de compensação 

ambiental assumidos pela empresa. A retrospectiva apresentada sobre esse processo informou que 

apenas a aldeia de Paraty Mirim teve uma solução parcial do problema, com a construção de dois 

banheiros.  As demais aldeias aguardam até hoje o cumprimento da determinação. Quando solicitada a 

se pronunciar, a Eletronuclear não comparece e adia seus compromissos.         
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Por fim, sobre o último ponto de pauta (Informes sobre as ações das Comissões Permanentes 

aprovadas), foram anunciadas, a todos os presentes, as Comissões formadas, bem como 

apresentados seus respectivos integrantes, conforme definido no Regimento Interno do CEDIND, 

aprovado em 22 de novembro de 2018, em plenária Ordinária, que estabeleceu, em Parágrafo Único, que 

as Comissões Permanentes seriam constituídas por, no mínimo, 03 (três) Conselheiros titulares e no 

máximo 05 (cinco) conselheiros titulares, sendo facultada a participação de até 02 (dois) convidados, 

conforme Artigo 04, Parágrafo primeiro do Decreto Estadual nº 46.218, 11/01/2018.  

São elas: A) Planejamento, monitoramento e avaliação (Coordenação: Dilmar José. Titulares: 1. Marize 

Oliveira – Aldeia Jacutinga; 2. Dilmar José/AULA; 3. Tânia/Aldeia Pataxó; 4. Júlio – Movimento Indígena da 

Costa Verde).  B) Educação e Cultura (Coordenação: Marize Oliveira. Titulares: 1. Marize Oliveira – Aldeia 

Jacutinga; 2. Reinaldo Cunha – AULA; 3. Eva Benites - Itaxim de Paratymirim; 4. Secretaria de Estado de 

Educação; 5. Secretaria de Estado de Cultura. Convidada: Ludmila Moreira – Associação Brasileira de 

Antropologia). C) Saúde e Saneamento (Coordenação: Pedro Benite - Itaxim de Paratymirim. Titulares: 1. 

Graciela Pagliaro – Secretaria de Estado de Saúde; 2. Nino Benite – Aldeia Araponga; 3. Amarildo Karay 

Mirim Yapua Nunes de Oliveira/ Mata Verde Bonita; 4. Pedro Benite - Itaxim de Paratymirim; 5. Eliane 

Potiguara – GRUMIN. Convidado: Luiz Pellon – UNIRIO). D) Território, Meio Ambiente, Agricultura e 

habitação. (Coordenação: Carmelita Lopes. Titulares : 1. Carmelita Lopes – Movimento de Ressistência 

Puri ; 2. Dilmar José – AULA; 3. Carlos Tukano – AIAM; 4. Açucena Ribeiro – Pataxô; 5. Eliane Potiguara – 

GRUMIN; 6. Rosani/Secretaria de Agricultura. Convidada: Rosangela Nunes – FUNAI). E) Economia 

Solidária, Trabalho e Renda. (Coordenação: Rosani Staneck – SEAPC. Titulares: 1.Veronica Nascimento / 

Secretaria de Cultura; 2. André Videira /UFRRJ; 3. Rosani Staneck – EMATER/SEAPC. Convidado: Toni 

Lotar – FUNDAR). F) Orçamento (Coordenação: Monalyza Alves. Titulares: 1. Monalyza Alves /SEDHDS; 2. 

João Mendonça Martins Filho / Rio Pequeno; 3. Suzana / Mata Verde. Convidada: 1. Rosangela Nunes/ 

FUNAI.  G) Comunicação. (Coordenação: Reinaldo de Jesus Cunha. Titulares: 1. Reinaldo de Jesus Cunha / 

AULA; 2. Nino Benites/Aldeia Araponga; 3. Aldo/Aldeia Sapukai).  

Embora as Comissões permanentes já tivessem sido instaladas desde o final de 2018, nenhuma, até 

então, conseguiu agendar reuniões e formular planejamentos de ação, tendo em vista o fato de que 

todos os integrantes atuam em frentes profissionais com exigências diversas, o que dificulta certamente a 

articulação e definição de agendas de trabalho. Estas peculiaridades e dificuldades foram expostas a 

todos os presentes, configurando-se como verdadeiro desafio face ao volume e diversidade de problemas 

vivenciados pelos indígenas em suas aldeias. Além disso, sua solução não depende apenas da boa 

vontade e capacidade de iniciativa dos conselheiros do CEDIND, mas da articulação e envolvimento de 

inúmeros atores institucionais e políticos, cujas decisões envolvem certamente vontade política, mas 

igualmente negociações e respeito a procedimentos administrativos, normativos e legais, que se 

processam numa temporalidade própria e sempre aquém das expectativas e necessidades indígenas.  

Para os que, no CEDIND, certamente desejam ver tudo rapidamente resolvido, ouvir desabafos como -“... 

por que nunca acontece o que queremos?”; “... quero morrer com 130 anos e quero ver o que Juruá vai 

trazer para minha aldeia...”; “não podemos deixar tirar o pouquinho que conseguimos...”; “querem 

acabar com a gente, mas nós estamos sempre vivos”; pode soar doloroso, sobretudo em tempos tão 

sombrios. Todavia, esses desabafos são também ensinamentos incansáveis e, por isso mesmo, impulsos 

potentes de resistência.     

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2019.   
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