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1ª sessão         13 de outubro de 14 
Proposta de Resolução #001 - Tópico 2 da Agenda 

 

Resolução adotada pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos 

Revisão de três objetivos do Milênio para o Contexto Indígena 

 

Reconhecendo os direitos dos povos originários indígenas da autodeterminação e 

de liberdade cultural; 

Reafirmando os princípios contidos na Carta da Organização dos Estados 

Americanos, na Declaração das Nações Unidas para Povos Indígenas, e na 

Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho; 

Preocupando-se com o grave problema da fome, que ainda assola milhares de 

indígenas no continente americano; 

Percebendo o sucesso de políticas públicas inclusivas e programas assistencialistas 

em alguns países da América e a dificuldade de outros governos em lidar com a 

fome em seus territórios; 

 

A Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos: 

1. Pede para que haja um diálogo intenso entre os governos e as lideranças de 

povos indígenas, não interferindo de qualquer forma sem autorização para 

implementação dos próximos tópicos desta resolução; 

2. Propõe o estudo do solo dentro das áreas de tribos que concordarem, a fim de 

designar as técnicas de manejo e agricultura corretas para cada região.  

2.1. Determina que o estudo seria feito por empresas nacionais especializadas 

em estudo do solo, tomando como exemplo a EMBRAPA no território 

brasileiro, e também por parceria consciente com os departamentos de 

agricultura, agronomia e engenharia ambiental das faculdades mais próximas 

aos territórios em questão.  

2.2. Decide que a conversa entre tribos indígenas seria feita através de debates 

conscientes com a tribo, realizadas por antropólogos, sociólogos e outros 

voluntários dispostos ao debate. 
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2.3. Define um estudo e intercâmbio entre as próprias técnicas indígenas já 

utilizadas dentro de tribos que concordarem com a parceria. 

2.4. Cede de instrumentos de plantio para tribos que as aceitassem incorporam 

em suas técnicas agrícolas. 

3. Propõe a implementação de um programa que, sendo administrado por um 

comitê gestor com lideranças indígenas e regionais, 

3.1. Apoie a ampliação ou abertura de áreas agrícolas; 

3.2. Prepare o solo para plantio;  

3.3. Estimule a produção agrícola; 

3.4. Forneça materiais, animais, mudas e sementes; 

3.5. Forme parcerias entre as comunidades indígenas e agentes 

econômicos, como cooperativas, especialmente para a comercialização de 

excedentes de produções; 

3.6. Apoie a produção pesqueira em tanques-rede; 

4. Sugere a implementação e ampliação de programas assistencialistas de 

transferência alimentícia e de injeção de recursos financeiros para comunidades 

que não produzem seus próprios alimentos. 

5. Coopera com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO), o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), o 

Programa Mundial de Alimentos (PMA), o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF), a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e o Instituto 

Indigenista Interamericano (III) para melhor distribuição de renda e de alimentos 

entre os países com o intuito de melhorar a condição de seus povos indígenas. 

6. Incentiva o uso da técnica de biorremediação, objetivando retirar metais pesados 

das águas fluviais por meio de organismos vivos, além da despoluição por parte 

dos próprios países que possuírem bacias hidrográficas compartilhadas; 

7. Preocupa-se com a alta incidência de alcoolismo entre povos indígenas e 

incentiva a conscientização sobre o tema; 

8. Atenta-se com o problema da desnutrição infantil nas comunidades indígenas e 

aconselha as seguintes medidas: 

8.1. recomenda a implementação de um acompanhamento com nutricionistas 

com o intuito de averiguar se há desfalque em algum campo nutricional, caso 

haja o consentimento da tribo,; 
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8.2. recomenda que haja uma reeducação alimentar associada aos plantios 

locais, em vista de associar os costumes alimentícios da tribo à introdução de 

alimentos suplementares, caso o desfalque seja comprovado; 

8.3. recomenda que haja uma campanha de conscientização alimentar nas 

escolas, promovida por nutricionistas e membros escolhidos pela própria 

tribo, que vise ressaltar a importância do costume alimentício indígena e de 

uma dieta completa e saudável. 

9. Decide que serão criados nas principais cidades dos países aqui representados 

centros de acolhimento aos indígenas em situação de miséria que se encontrem 

no ambiente urbano. 

9.1. Determina que esses centros também serão locais de estímulo ao estudo e à 

produção artística, oferecendo cursos profissionalizantes aos aborígines que 

assim desejarem e expondo suas obras ao público que deseje comprá-las. 

9.2. Decide valorizar o ecoturismo como prática a ser realizada por esses 

indivíduos. 

10.  Determina que deve haver apoio financeiro da UNICEF e da assistência técnica 

da FAO para que sejam possíveis as políticas assistencialistas capazes de 

garantir dignidade às comunidades indígenas quanto a questões gerais de 

condição de sobrevivência e, principalmente, em relação a erradicação da fome e 

da miséria. 

10.1 Determina que as políticas assistencialistas seriam realizadas de acordo 

com o desejo das comunidades indígenas em relação a esse suporte, garantindo 

seu direito à autodeterminação. 

10.2 Define que as políticas assistencialistas deverão ser realizadas com a 

assistência técnica relacionadas às políticas da FAO. 

10.3 Decide que o apoio financeiro será revertido de acordo com a necessidade 

de cada comunidade indígena –sementes, ferramentas,  dinheiro ou algum 

material necessário à dignidade da população indígena. 

11.  Garante que haja solo propício à agricultura indígena com a fiscalização de 

empresas próximas a reservas indígenas no que tange ao descarte de resíduos 

industriais ou de produção.  

11.1 Destaca que as empresas que forem julgadas como danosas à qualidade de 

vida das comunidades indígenas sofrerão punições penais e financeiras de 

acordo com a legislação de cada país. 
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12.  Determina a criação de pontes – caso a comunidade indígena especificada seja 

favorável- com o mercado consumidor de cada país para que o excedente de 

produção possa ser revertido em renda para a população indígena em questão. 

12.1 Especifica que tal ponte econômica seria feita pelo Estado, por meio de 

organizações que respeitem a autodeterminação e a dignidade dessas 

comunidades. 

13. Ressalta que deve haver suporte financeiro do Estado para a criação de cursos 

profissionalizantes capazes de auxiliar na autossuficiência de produção agrícola 

indígena, principalmente. 

13.1 Define que o suporte ideológico será feito pela Survival International, 

respeitando o direito à autodeterminação dos povos indígenas e criando um 

currículo escolar eficaz em sanar os problemas relacionados à produção 

agrícola. 

13.2 Ressalta que os cursos profissionalizantes serão capazes de auxiliar desde 

o cultivo à colheita. 

13.3 Ressalta que os cursos profissionalizantes terão como base a ausência de 

aculturação indígena, respeitando o direito à autodeterminação dessas 

comunidades. 

14.   Propõe a introdução em todos os países membros desse comitê da técnica do 

farelo multimistura praticada no Brasil pela Pastoral da Criança e responsável 

nesse país pela redução da desnutrição infantil, em concordância com o desejo 

das tribos. 

15. Determina que deve haver justiça na disponibilização de capital pelas 

Organizações às tribos indígenas, assim aquelas que necessitarem de um 

maior valor que outras não sejam prejudicadas. 

15.1 Decide que todo fornecimento ou ajuda em relação aos alimentos, 

somente será realizado com a autorização dos povos indígenas envolvidos. 

16.  Decide que cada nação aqui presente deverá ceder uma parte maior de suas 

rendas ao fundo de apoio a indígenas já existente em seu país,esta quantia será 

negociada de acordo com a situação do país. 

17.  Institui aplicação de multas para todos aqueles que desmatarem áreas de 

preservação indígena 

17.1 O dinheiro proveniente destas multas será utilizado para compra de 

alimentos e utensílios medicinais, sempre com o consentimento das tribos 
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indígenas. 

 

Signatários: Brasil, Bolívia, Peru, Argentina, Cuba, Chile, Uruguai, Panamá, México, 

Honduras, Nicarágua, Venezuela, OPAS, Guatemala, UNICEF, Survival International, 

PNUD, Suriname, República Dominicana, Paraguai, Colômbia 

 

 


