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Prezado Sr. 

juntos defendendo o nQtur©3o 

Secrctaria Diretor Jurídico-RJ 
Reg.stro n." 
l iecebenios em 

cJoL^'^ 
/;.ssin;!:uta ou Catimha 

E com pesar que vimos através 
desta, nos manifestar à V.Sa solicitando maior atenção sobre o as 
sunto dos índios Guarani de Ocoí, no Parana. 

Compreendemos o grande signi-
ficado economico e politico para o pais da construção e manutenção 
desta Usina Hidrelétrica, do fornecimento de energia (alternativa ao 
uso de petróleo e derivados)é do orgulho da engenharia civil nacional 
em encabeçar tal dimensão de obra. 

Somos um pais em desenvolvimen-
to e precisamos de espaço para crescer, Certo? Não, totalmente. O Bra 
sil tem grandes perspectivas futuras a nível geral porém é preciso / 
que haja mais respeito a aqueles que vivem aqui e aos recursos natu 
rais, "findáveis", que ainda restam. 

Seja com base no texto dos Di 
reitos Humanos Mundial ̂e da própria constituinte brasileira, é proibi-
do haver preconceito racial ou religioso. Não encarem os índios como 
marginais, vagabundos ou algo semelhante. Peço-lhes sim que procurem 
compreender a importância que um bom território tem para eles, onde / 
possam desenvolver suas atividades livres, sem serem incomodados. Tal 
como vossa própria residência, bairro ou cidade e, acima de tudo, vos 
so status, Não lhe seria agradável perder tudo o que conseguiu com 
suor e dedicação, não é mesmo, 

Procure lembrar que os Guarani 
de Ocoi juntamente com mais algumas poucas centenas de índios que ha 
bitam o território brasileiro, são os vestígios da grande nação indí-
gena que um dia recebeu os primeiros imigrantes europeus e posterior-
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mente foram caçados e escravizados. Chega disso: Colabore para a pre 
servação da cultura deste povo, ajudando-os a manterém-se vivos. Pa 
ra tanto, basta permitir que eles recebam a porção de terra com vege-
tação que tanto desejam. Considefietambém,a hipótese de que eles pode -
rão colaborar, indiretamente, com a manutenção das imediações do "La 
go de Itaipú" pois certamente evitarão o desmatamento e erosão do so 
Io além de outros problemas ambientais. 

Sem mais para o momento, espera 
mos poder contar com vossa compreensão e colaboração. 

"íris Poffo 
Coord. Técnica 

iloío - SOtüíS^ 

(RESPONDIDO ATRAVÉS CARTA/E/JD/RJ/0002/89, 06.01.89) 
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