COORDENAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES INDIGENAS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA
UNIR PARA ORGANIZAR, FORTALECER PARA CONQUISTAR

NOTA DE REPÚDIO
Governo Brasileiro veta participação da coordenadora da COIAB Nara Baré em
reunião da OEA sobre povos indígenas e Covid-19
O Embaixador do Brasil na Organização dos Estados Americanos (OEA), Fernando
Simas Magalhães, cancelou a indicação da liderança Nara Baré, coordenadora executiva
da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), para falar
durante a reunião do seu Conselho Permanente, no contexto da 3ª Semana Interamericana
de Povos Indígenas, e da Comemoração do Dia Internacional dos Povos Indígenas, neste
domingo (9 de agosto).
A sessão ordinária do Conselho Permanente aconteceu nesta sexta-feira (7) de forma
virtual devido à pandemia, com o tema “COVID-19 e Resiliência dos Povos Indígenas”.
As reuniões do Conselho têm entre seus objetivos proporcionar que os Estados membros
da OEA escutem as declarações de líderes indígenas da região.
Como oradora convidada, seu papel seria o de informar ao Conselho Permanente, e outros
convidados da sessão, sobre os impactos da Covid-19 entre os povos indígenas, e como
as organizações e comunidades estão combatendo o vírus por sua iniciativa própria. Jaime
Vargas, presidente da Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador (CONAIE)
também teve sua participação vetada.
O Conselho Permanente da OEA é composto de um representante de cada Estado membro
e se reúne regularmente em Washington (EUA). Executa as decisões da Assembleia
Geral, exercendo importantes funções políticas em conformidade com a Carta
Democrática Interamericana, e servindo como um fórum político de discussão.
Nas suas redes sociais, o Secretário-Geral da OEA, Luís Almagro Lemes, afirmou que a
“Covid19 exacerbou a vulnerabilidade dos mais necessitados. Hoje, quando começamos
a 3ª Semana dos Povos Indígenas, devemos reconhecer a frágil condição em que estão os
povos indígenas e convocar a todos a levarem em consideração suas necessidades no
mundo pós-coronavírus”.
“A postura da OEA e de seus membros, principalmente o Brasil, não condiz com o
discurso do secretário geral da OEA, onde afirma que quer nos escutar e fazer algo pelos
povos indígenas, mas impede uma liderança amazônica de se pronunciar perante os
membros da organização”, afirma Kleber Karipuna, liderança da COIAB.
A OEA é o mais antigo organismo regional do mundo, fundada em 1948, e originada na
União Internacional das Repúblicas Americana (1889-1990), com o objetivo de promover
relações pacíficas nas Américas.
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A COIAB repudia veementemente o cancelamento da participação da nossa liderança
neste importante espaço de debate e denúncia internacional dos direitos humanos, pois
acredita que se trata de mais um ato de discriminação e censura aos povos indígenas. É
inadmissível e vergonhoso que o Governo Brasileiro, com respaldo da OEA, silencie as
vozes indígenas na tentativa de esconder suas ações e políticas de desmantelamento dos
direitos indígenas, e da sua ineficiência no enfretamento da pandemia da Covid-19.
Manaus/AM, 07 de agosto de 2020

Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB)
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