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NIos, Lideranças lndígenas ejos Povos Kaingang, Guarani, Xokleng e Xetá da

região sul do Brasil, reunidos no Acampamento Terra Livrel2017.
deliberanros, em consulta, soD'e es segutntes questÕes.

1. Planejarnento e rea za:ã: le Cursos de formação política. de gestão

territoria§ e gestãc l= :i'oietos para os jovens, mulheres e homens
indígenas com o cc.:: ,,c de qualificar a intervenção e melhorar nossas
açÕes em busca :. ã.esso às políticas públicas;

Priorizaçáo dos -:igenas técnicos e graduados para assumirern os
postos de traca io conforme sua formação, nas áreas da saude, da

educaçãc e e.. iodos os serviços públicos dirigidos aos povos lndígenas,
princrpa l^e-ie as direçÕes das escolas indígenas, considerando que

estes proílssionais têrn maior entendimento, compreensão e

:c-crornisso com a câusa de nossos povos;
.+l zar o processo de demarcação das terras indígenas já identlftcadas e

:'a:adas como acampamentos;
Ex,gimos o respeito previsto na Constituição Federal à toda a diversioade
co povo brasileiro e especialmente aos povos indígenas vÍtinras da

discriminação do atual governo que, num ato de profunda desonra.
nomeou para Ministro da Justiça o deputado que deu o parecer favorável
à PEC 215. Logo apos sua nonneação. Osmar Serraglio, sem nenhum
respeito às diretrizes constitucionats. tratou de deciarar guerra aos povos

indígenas, violando seus direitos territoriais;
Fortalecimento do orgão indigen sta a FUNAI, local, regional e nacional.
eCIryr investimentos na inf raestrutura e recursos humanos para o

atendimento efetivo e qualificaco aos povos indígenas;
Exigir a plena eficácia da Convenção 1ô9 da OIT em todas as políticas e

projetos, principalmente nas construçÕes de barragens e quaisquer outros
tipos de obras que impactem os povos tndÍgenas e/ou seus territÓrios. A
Convenção 169 da OIT estabelece o princípio da consulta prévia, livre e
informada. permitindo que ha)a prazo e condiçÕes para a compreensão
dos projetos e seus mpactos antes oe quaisquer decisÕes,
Exigir o cumprimenio ras E,o itrcas compensatorias, estabelecendo prazo
para sua execução ccrr acompanhamento do Ministério Público e da
comunidade atingida
Estabelecer parcerias e convênios com os orgãos gCIvernamentais e

organizaçâo não governamentais, universidades e outros para buscar
soluçÕes alternativas de desenvolvimento sustentável étnico, social e

econômico dos povos indígenas.
Garantir o aeesso e a permanência dos estudantes indígenas nas
instituiçÕes de ensino superior, com recursos de assistência estudantil
enviados pelo MEC, específicos e direcionados. Hoje, embora haja a
garantia de acesso não há garantia de permanência, seja pelo custo da
moradia, transporte e alimentação ou da aquisição de material didático.
A comunidade e suas lideranças devem construir um diálogo com a
participação dos jovens estudantes, fortalecendo a presenÇê em suas
atividades, com o objetivo de evitar o seniimento de abandono e reafirmar
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o pêrtencimento e a identidade éhica. Com essa prática construiremos
perspectivas de melhores cond(Sm de vida para o estudante e sua
comunidade.

10. Garantir as especificidades na elaboração dos programas de licenciaturas
indígenas, com foco na pedagogia da alternância, respeitando as práticas
culturais e os ectidianc dos nossos povos.

l l.lmplementação de urna política de reserva de vagas, conhecida como
cotas, no acesso e permanência em cursos de pós-graduação, mestrado,
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