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ão Priõ-índio de São Paulo 

Prezado Senhor, 

A Comissão 
apreensão os acontecimen 
rani e a Itaipu Binacion 
dam uma solução satisfat 
perdidas com a construçã 
ferida de seu território 
ragem, para uma área pró 
no entanto,, não atende a 
reivindicando um territó 

É assim qu 
a solução imediata deste 
re um dos direitos básic 
a um território. Entende 
ca não só a simples conc 
palmente, na participaçã 
território, que deverá a 
dios. 

Temos abso 
do o interesse em garant 
respeitados e que agirá 
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Sao Paulo, 25 de agosto Se 1988 

PrõHIndio de Sãç Paulo vem acompanhando com 
tos envolvendo a:comunidade indígena Avá-Gua 
al. Bíá cerca de oito anos, os Guarani aguar-
oria para a questão de sUas terras que foram 
o de Itaipu. Em 1982, a comunidade foi tran^ 
de origem, inundado pelo reservatório da bar 
xima a São Miguel do Iguaçu (PR). Esta área, 
s neciessidades do povo Guarani que continua 
rio dnde possam yiver com dignidade, 
e nos; dirigimos a esta empresa, solicitando 
prolî lema, que já dura tantos anos e que fe-
os dcis povos indígenas, qual seja, o direito 
mos <̂ ue a real solução desta questão, impli-
essão de uma nova área, mas também, e princd. 
o dos Guarani no processo de escolha do novo 
tender as condições estabelecidas pelos ín-

luta certeza que a Itaipu Binacional tem to-
ir que os direitos do povo Avá-Guarani sejam 
com energia para corrigir esta distorção. 
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