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1ª sessão         13 de outubro de 14 
Proposta de Resolução #001 - Tópico A da Agenda 

 

Resolução adotada pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos 

Revisão de três objetivos do Milênio para o Contexto Indígena 

 

Tendo em vista a importância dos povos originários indígenas na formação das 

sociedades americanas atuais; 

Reconhecendo os direitos dos povos originários indígenas presentes nas Américas; 

Relembrando os princípios presentes na Declaração das Nações Unidas para os 

Povos Indígenas e na Resolução 169 da Organização Internacional do Trabalho, 

que trata sobre os povos indígenas; 

 

Propõe-se: 

1. A criação de leis nacionais para o controle dos garimpos, minerações e 

prevenção contra a contaminação por mercúrio. 

1.1. Institui-se para as mineradoras: 

1.1.1. Uso obrigatório de retortas e capelas nas casas de queima de 

gases possivelmente tóxicos 

1.1.2. Uso de calhas adequadas no processo de garimpagem 

1.1.3. Criação de centrais de bateiamento em garimpos 

1.1.4. Reprocessamento dos rejeitos da mineração, de forma a serem 

reutilizados aumentando a produção e evitando a contaminação de 

rios 

1.2. Institui-se como compromisso do Estado: 

1.2.1. Monitoramento anual da contaminação nos diversos 

compartimentos ambientais, tornando sujeito a multas e perda do 

direito de exploração às empresas que não cumprirem com as 

obrigações. 

1.2.2. As multas supracitadas serão revertidas em fundos para as 

respectivas fundações de proteção aos índios de cada país. 

1.2.3. Fiscalização adequada da produção de minérios em território 

nacional, fazendo com que cumpram os termos já citados. 
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1.2.4. Eliminação gradativa do mercúrio na mineração e investimento em 

materiais alternativos e menos poluentes para a mineração. 

2. Criação de práticas que assegurem uso pleno e seguro das águas fluviais 

para as populações ribeirinhas 

2.1. Incentivo a construção de hidrelétricas usando a técnica de fio d’água, 

evitando a inundação de áreas e o problema de relocação de terras 

indígenas. 

2.2. Devida fiscalização da disponibilidade de água nas reservas indígenas 

já homologadas. 

2.2.1. A fiscalização será feita através de Agências Nacionais de 

fiscalização, já existentes, e parcerias internacionais em áreas 

fronteiriças.  

2.2.2. Determina-se a diminuição da produção energética pelas 

hidrelétricas em épocas de seca, de tal forma que evite, a falta de 

água para indígenas em temporadas do ano de acordo com a 

possibilidade energética de cada país. 

3. O comprometimento de todo governo em seguir o Artigo 10 da Declaração 

dos Direitos Indígenas da ONU e consultar as populações afetadas antes de 

realizar qualquer grande obra de infraestrutura. 

4. Propõe-se, quanto às áreas de agricultura e madeireiras também ocupadas 

por povos indígenas:  

4.1. Reforçar a fiscalização das reservas florestais habitadas por povos 

indígenas onde a ação de madeireiros e garimpeiros prejudica a 

segurança e cultura do povo indígena.  

4.2. O devido estudo do solo antes de qualquer prática agrícola para evitar 

o uso excessivo de agrotóxicos próximo a áreas indígenas, e, portanto, 

prejudica-los. 

5. O incentivo à assinatura, por parte dos países ainda não signatários, dos 

documentos internacionais de reconhecimento dos direitos indígenas; 

nomeadamente a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. 

6. O incentivo para que os Estados-membros reconheçam os povos originários 

indígenas como cidadãos de seus países, gozando de todos os direitos 

constitucionais e necessários para sua afirmação e autodeterminação. 
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7. A requisição para que os Estados-membros garantam o direito à 

autodeterminação dos povos originários, tendo eles a liberdade para terem 

um autogoverno em âmbito local, com total independência para decidir os 

rumos de suas comunidades, em harmonia com as constituições de cada 

país. 

8. A criação, em países que não as possuem, de instituições comprometidas em 

agir em defesa dos povos indígenas localizados em seus territórios e que 

estariam responsáveis pela fiscalização do respeito nacional às necessidades 

desses povos.  

9. Aderir ao programa “Faces, Vozes e Lugares”, que busca tirar do anonimato 

comunidades indígenas que assim desejarem por meio do estabelecimento 

de contato entre os interesses e realidades desses indivíduos e os 

representantes nacionais e internacionais. 

9.1. Por meio do esclarecimento trazido por esse contato com as 

comunidades, desenvolver programas em conjunto com a Organização 

Pan-Americana de Saúde e o Fundo para o Desenvolvimento dos 

Povos Indígenas da América Latina. 

9.1.1.  Esses programas terão como foco a construção de uma 

realidade de bem-estar, saúde, educação e segurança fundiária 

para os povos indígenas. 

9.1.1.1. Toda a estruturação dos programas será feita em 

conjunto com as comunidades que serão afetadas por estes de 

forma individual, garantindo que todos os atingidos pela 

iniciativa estejam de acordo com a forma como ela será 

realizada. 

9.2. O contato e o início da realização dos programas devem ocorrer 

em um período de no máximo 10 anos. 

9.1.1.  A OPAS fiscalizará a implementação das medidas e irá garantir 

que estejam de acordo com os desejos das comunidades 

indígenas participantes e que sejam efetivas na garantia do bem-

estar desse povo. 

 

 

Signatários: Chile, Bolívia, EUA, Honduras, Nicarágua, Colômbia, Argentina, 

Paraguai, Equador, México, Venezuela, República Dominicana. 

 


