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CURITIBA (Da sucursal) - Representan-
do Conselho Indigenista Missionário, 

nissffo de Justiça e Paz e Associação Na-
lal do Índio, decidiràm não aceitar e nem 
isar a oferta feita pela Itaipu Binacionai, 
uma área para os índios guaranis, que 

10 suas terras inundadas pela represa, mas, 
, pedir que a proposta seja feita por escri-
:, em seguida, submetê-la à apreciação dos 
prios guaranis. 
Em contato telefônico com o advogado 
jner D'Angelis, da CJP do Paraná, o dire-
administrativo da Itaipu, Paulo Cunha, 

oferecido uma área de 105 hectares, 
.o de Santa Rosa, na Barra do Ocoí', com 
por cento de mata virgem e o restante 
cultável. Os guaranis, que e.xigiam uma 
I com mata, só terão que assumir o com-
misso de preservar 20 por cento dela. 

representantes das três entidades ded-
m pedir à Itaipu que formalize a propos-
X)r escrito, acompanhando-a de um mapa 
írea. um memorial descritivo e infornia-
; sobre a.s condições gerais de flora, fauna 

e água, bem como esclarecendo a que t í tulo 
tal gleba será entregue aos guaranis. Eles 
tambe'm pretendem que os guaranis sejam 
autorizados a visitar a gleba antes de decidir 
se aceitam ou naío. 

TODO APOPIO 
Tão logo seja recebida a resposta da Itai-

pu, representantes do CIMI irSo ao Ocoí, 
apresentarão a proposta aos índios e os 
acompanharão na visita à gleba que está sen-
do oferecida a eles, que decidirão se a pro-
posta é ou não interessante. 

Segundo Wagner D' Angelis, o CIMI, a 
ANAI e a CJP decidiram dai todo apoio aos 
guaranis, seja qual for a decisão deles e até 
já definiram, através dos diversos juristas que 
participaram da reunião, a providência que 
adotarão em cada caso; se os índios aceita-
rem, as três entidades, por intermédio de 
seus advogados; proporcionarão a eles a as-
sessoria jurídica necessária para a regulariza-
ção da posse do terreno; se eles adiarem a 
área insuficiente, igualmente oferecerão as-

sessoria para renegociar a proposta, visando 
uma ampliação; e se os índios recusarem, 
irão á justiça para defender os direitos deles. 

PARAR A OBRA 
Caso ocorra a última hipótese, os advoga-

dos também já definiram duas providências 
que tomarão: uma ação cautelar, que poderá 
retardar a formação da represa de Itaipu até 
que seja encontrada uma solução; e uma 
ação popular contra a Funai, por omissão 
e descaso. "O órgío oficialmente incumbido 
de tutelar os índios — explica D'Angelis — 
vem se omitindo inteiramente nessa questão, 
limitando-se a dizer que aprovará qualquer 
acordo que venha a ser fe i to" . 

Os juristas que participaram da reunião 
foram Dalmo Dallari, da CJP de São Paulo; 
Julio Geiger, do CIMI do Rio Grande do 
Sul; Marcelo Jugend, Wagner D'Angelis e 
Carlos Moreira, de Foz do Iguaçu, e também 
alguns advogados paraguaios, da Conferência 
Episcopal daquele país, que assistiram à reu-
nião na condiçío de observadores. j 
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A Ponfe da Amizade completará, no 
próximo dia 2 7 de março, d e i a s s e f e 

- o n o i de funcionamenio. O Comiiè d e 
Fronteira das cidadçs de foz do Iguaçu 
e Presidente Siroessner está desde já 
fazendo os preparativos para come-
morar a data. Ê quase a maioridade 
dessa ponfe que une iisicamenie 

-Brasil e Paraguai. 

Até o fina! desta semana, estarão 
visitando o canteiro de obras da Itaipu 
as- seguintes pessoas: turma de en-
genheiros civis, formados na Univer-
sidade Federal do Paraná, em 1 9 5 6 ; 
embaixador da Alemanha, Franz 

Joachim Scoeller; embaixador da Grã-
Bretanha, George W. Harding e sua es-
poso e conselheiro John Flynn e se-
nhora ; cônsul alemão procedente de 
Curitiba, Hans Giorgi Fein; presidente 
da Mitsui O.S.K. Lines Limited, Japão, 
S . Kondah; James R. Erwin e David M . 
Vance, ambos do First National Bank of 
Dallas; vice-presidente do First Na-
tional Bank of Dallas, Brasil-SP, An-
tonio P. C. de Andrade; e o secretário 
dos Negócios Econômicos de Mon-
ireauK, Suíça. R,. Jaussi. 
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