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Mr. Barber Oonable 

President, The World Bank 

Washington, D.C. 

Prezado Senhor, 

Paraná, ao leste ocm a 

NÓS scmos; da ainunidade de i^va-Guarani da região do Oool, 

no município de S.Miguel do ::gxiaçu. Estado do Paraná, Brasil. 

NÓS queremos ajntar-lhes sobre a nossa luta. e sofrimento. 

Costumávamos habitar uma área de 1500 ha, | limitando ao oeste cora o Rio 

sas. Várias famílias fijgiram 
j 

raguai. Outras famílias 

Algumas f 

comunidade diminuiu pac 

o pessoal do projeto n 

a ser inundada. 

A FUNAI enviou!um antropólogo, que no entanto disse nao 

existiren índios na área, ap^as mestiços e paraguaios. Isto não era v ^ 
j • ; . 

dade, pois cera certeza nós eçt^vamos lá. Ó antropólogo nos disse que 

eles haviam vindo apehés para ver cano as coisas iam; foi apenas isto 

que nos disse. 

tinham outras terras pé 

Septanber 18, 1986 

estrada Santa Helena/Santa Terezinha, ao norte o 
Rio Oooí e ao sul oon ci oórr<ígo Jacutingaj Nossa área era toda laata. Na 

zona Ocol-Jacutinga, éiamos iiais de 100 famílias, totalizando mais ce 

500 pessoas, pois as fémilia«! eram muito grandes. 

NÓS vivicmos ei paz até que o INCRA queimou as nossas ca-

e atravessaram, p Rio Paraná entrando no 

foraii trabalhar ea fazendas vizinhas. 

amiliíis foram mortas pelos brancos, assim nossa 

a apems 30 famílias que se esconderam na mata. 

Nossa á r ^ ser alagada pela represa da naiPü. Então 

AIPÜ avisou a FUNA^ que existiam nativos na área 

Então, veio o pessoal da FüNAf e nos disseram que eles ráo 

ra nos dar. Nos diss^am que só tinham uma outra 

área, chamada Rio das Cbbras, onde outros índios viviam. A FUNAI nos dis 

se que deveríamos ir péra lá e que se foss^os eles nos ajudariam. Assin: 

fcmos, porSn, tivemos muitas dificuldades ei 12 famílias retomaram. 
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Posteriormente cxantactanos os nossos parentes e outras dez 

famílias voltaram, totalizanda 22 famílias. Bn 1979 nós ooraeçamos a nc« 

sa longa batalha para obtermos nossos direitos. 

iizeram várias ofertas de terras: a prlxneira ofer 

A segunda proposta foi de 60 adqueires, sendo a 

es. NÓS não aceitamos nenhuma destas, assim 

e última oferta que era de 251 hectares. 

^ N5S não aanoord 
Pü oaneçou a nos pressii pnar e 

sair. NÓS não queríamos 

amos oan os 2^1 ha. Ç ^ p ° ^ 

a nos assustar; eles nos d^am^3_dias para 

largab os nossos 1500 ha por lina JreajdeJZSl^^ 

Etn seguida o r^ervatõrio de ITAIPÜ oocneçou a encher e não 

havia nada que pudessanos fazar, a não ser; sair. Nós chegamos a "esta t ^ 

ra oa 1982, após uma dificil |luta no sentido de cfatemos os nossos direi 

tos. 

Agora SOTKÍS 35 

nunca esquecanos nossa perra, 

tações contra o pessoal 

' ventos estão anpurrando 

' baixo, e as árvores est|b CCII 

i'da mesma forma. 

Eles nos 

ta foi de dez alqueires 

última proposta de 80 afqueir 

oano recusamos a c[uarta 

A ITAIHJ nos passou um acordo relativo a 251 ha, ^)esar 

de íjue o mapa feito a 31 de jialho de 1982, mostrava apenas 231 ha. Nos 

descobrimos este mapa dois meses atrás. 

famílias con ura total de 147 pessoas. Nos 

e estamos constantanente fazendo represa 

da n t o u . 

• Nossa nov^ terra está sendo levada pelas águas. Os fortes 

a água contra a nossa terra e erodindo-a por de 

ndo porque suas raízes estão saído erodidas 

rar mais um pouco, mais 

Nós tiahanos 231 ha, porem a ação canbinada dos efeitos 

da ágxia e dos ventos reiuziu este total paira 210 ha. Dentro de 4 anos 

não haverá terra sufici ente j ^ a plantar líossas culturas, porque as faml 

! lias estão expandindo, .is crianças crescendo, bebês estão nascendo e a 
í ^ .' 
; terra é muito pequena. , 

NÓS escrevemos uma carta ao pessoal da ITAIPÜ pedindo que 

viessan aqui para conversar sobre o que estava acontecendo a nossa ter 

ra. Depois enviamos outra carta, mas eles n ^ c a responderam. Bn ambas as 

vezes enviamos cópias dis cartas ã FUNAI. Elr| abril de 1986 fonos diama 

dos ao escritório regio lal da FüNAI an Guarapuava. Conversamos sobre uma 

solução para nosso prob Lana de terra. Eles disseram que deveríamos espe 

60 dias. Os 60 dias já se passaram e todavia não 

existe uma solução. Por^nto escrevanos a uni advogado para abrir uma 
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ação pedindo a nossa t^rra, 

Ooando chegamo 

! por colonos vizinhos. C 

, oom as suas máquinas e 

s nesta nova ãrea, que nos havia sido entxe 

gue pelo pessoal da ITMIV oomo sendo nossa, ela já havia sido invadida 

(s cxDlanos nao respeitaram os índios. Eles vierac 

derrubaram a mata arrancWido os maroDs, e levaran 

anbora tudo o que o pessoal <Ja ITAIPü lã havia cx)locado. ̂  oolonos âis 

' seram ^ e fizeram aquilo o pessoal da nftJPU não lhes havjxi int% 

ni^do. Nos somos índiq 

S05 vizinhos. 

s pacîficxjs e nós não quersnos brigar ccxao os nos 

NÓS pedimos ao 

çio. Nos lhes escreveraos uma 

pessoal da rEAIHJ para fazer nova deraarcá 

carta em 20 ĉ e março de 1986, mas eles nio 

queriam fazer outra don^caçao. _üm_f\mclQnãrio da ITAIPD disse_gae 

não sabiam oomo danarca<:io privia h ^ i a sido feita. Então os funcionã 

rios nos disseram que í ^ descobrir ocino as coisas estavam anterioimente. 

NÓS esperamos mais o pessoal aa ITAIPÜ não retomou. 

Nos pedimos ao tessoal da ITAIPü novamaite e eles visita 

ram a area em 26 de julho de 86. Eles decidiram fazer a dsnarcação/ T"̂«? 
apeias onde não existissan marcos limítrofes. Eles começaram a demarca 

ção'no dia 8 de setanbro de IS 86. 

Ao Icffigo da margem do lago da Z C m u existe muita madeira 

podre infestada por animais e insetos, incluindo mosquitos. Nõs não está 

vamos acostumados a vive: na i^ira de um lago. No verão o lago se torna 

bastante quente e tanto i adultos como crianças da área do Ocol pegaram na 

\ lãria devido ao lago. i 

No início ãe maip, 27 adultos j e 16 crianças entre 9 meses 

e 12 anos de idade tiverem mal^ia. Graças a Deus lúnguém morreu, 

mesmo os biranoos tgngn_pegar- maláriai por caus^_dO-laqo. 

{ Nos nao estiãvamos acostumados a pegar água do lago, e sim 

apenas do rio que Deus ali colocou para usarmos. Nesta terra já não exis 

tan rios puros, e nossa á ^ a eátã cheia de malária e insetos. Toda a 

água ao longo da margem d D lago está cheia de veneno porque os colonos 

lavaram um tanque de inse:icida no lago. E cjj^do chove, o venooo usado 

pelos oolonos nas suas plantações escorre por nossa terra e vai. para den 

tro do lago, e isto causa muita doença. Nós nao podemos nos afastar da 

beira do lago da HAIP Ü p)rque nossa terra é müito estreita. 

O renidio qike tonamos contra a malária nos foi dado por na 

funcionário da SUCAM. A SlICAM tambãn nos deu vtoeno para matar os mosqui 



tos da malária, mas o 

plantações e o que .nos ^oi dacto não tem utilidade. 
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to já se aoostumou ao veneno forte usado nas 

Vizinho a i nossa 

da ITAIPU. Nos querenos que a 

que nos roubou. Nós tínííamos 

ao invés de 210 ha oan \'eneno 

viver ocmo irmãos, em paz. Os 

PU nos compense aqui p e ^ res to da terra que nos foi tomada. 

Nos agora 

que en várias partes do 

índios cxm bambas e metralhaí^ras e tan pcèto venero nas áreas indígenas. 

Será que 

que deve ser resolvido? 

inSilPO é 

rEAIPü não nos quer dar 

Por causa 

roces 

za des 

mais 

não estão a par de tudo isso? Este crime 

astre aqui no Brasil e agora o pessoal 

nenhuma terra. Mas eles devem dá-la. 

da 

da rUAIPü muitos brancos perderam suas 

rrAIPU pagou indenização aos 

terras, porém as quanti 

terra. Agora existem mxjitos branoos san teirra, sofrendo de forma e cemo 

nós impossibilitados de 

Voces emorestaram dipheiro â HAIPü para que eles pidessea 

machucar a nós e aos br 

brancos para que pudessem comprar 

terras, 

outras 

as e r ^ pequenas e eles não puderam ocmprar mais 

planéar alguma coisa. 

ancos que estão na mesma situação que nós. IIEAIPO 

fez um grande estrago ^qui na /ãnérica, mas yoces anprestaram dinheiro só 

para isso, e ã FUNAI pa ̂a que pudesse pagar pessoas para atirar nos in 

dios, porque temos enormes direitos. 

Ava-Guarani Cctnmunity, 

Ocoi Native Are^ 

(signed) Chiefí 

T.N. Algumas 53 assinai:viras e impressões di"^itais seguan abaixo, indica 

tivo do tranehdo «sforço que parece te|: sido feito na elaboração 

desta longa carta 

u 

teirra existem 80 alqueires de propriedade 

ITAIPü nos ccmpense pelo resto da terra 

1500 hà de terra, con matas, caça e peixes, 

e malária. Deus nos colocou no mundo para 

branoos preferon matar os índios a ser 

viver em irmandade com todo mundD. 

car nesta terra que lutamos para obter. Nõs 

seus irmãos, mas nõs qu^emos 

NÓS queraos fi 

queremos os 80 alqueires adja,centes â nossa terra e queremos que a U M 

NÕS quereios recuperar nossojs 1500 ha. Nõs temos direito a 

eles porque a América nos pertencia antes dos brancos chegaran; nõs tá 

nhamos animais, pássaro^, peixes saudáveisí e mel. 

não tanos nada, e quase não sobraram índios por 

Brasil homens brai^oDS e estrangeiros tan matado 


