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· EXJ.'í� SR •. Dllo PAULO :r.:OHEIRA.. LE.A.L 

MIJ. Pres.iden to da. FUNJJ ( Bras.Ília/DF ) 

.· 

NÓs 1 infra-assinados, na.qualidade de fn.dios e em 
nome da. comunidade GUA.PJJ·E da fu.rra à.o Rio Oco:Í.) locnlidaé!.e de 

Jacutinga, reunic:Í.pio de Foz do Iguaçu, no. Estado do Par��á; \�·-

mos respcitos�clite pc�ante V.��o expor e re�uerer nos segoin-

tes termos . . 

1., Nossas t-erras, ele posse imemorial , que estão lo 

calizadas · a baixo ( Sul ) ela. foz. do Rio Oco{, que
. 

deságua no Rio 

Paraná, no lugar do A.:rroio Jacutinga1 ::nuni.c:fpio paranaense de 

Foz do Iguaçu, estão'uentro da irea demarcad� paraiOrnk�ção do 
rese rvatÓrio da Hid:c.elétrica à.e IT.A.IPU BD-l"ACIOH.à.L, deven do ser 

totnlrr.cnte al.agada!J ç_uanclo do .i'zcha;.aento dc..s comportao daq_ue=LE� 

usina no prÓxiffio ano • 

2. Não é de hoje q1;1-e procuramos demonotrar no8sê,. 1 

:preocup3.çao com a si tu.c.ção c a incerteza de nos3o :futuro o ,J& :c.o 

inÍcio deGse ru1o puc1c:r.1c:::; cont�lt.::u- com o Conoelho Indit;cniatc. 

MinnionÚrio/ CTI'fii SUL, Comissão ue Ju3tiç3. c r3.Z do Pc.r::ml o ,::>_ 
.t.ssociu�:ão Nacional de J1.poio ao Ín<lio/ ANAÍ-PP. � o J. jun t0 cor1 e:1 

san entidadcn �ue JUG:Jo.r�m a.. nos da:r.· apoio, alg\.mD lÍüe:re:::� do 

noDoll com'..J...'1idn.dc ind.Íc;.:ma csti ve:r:-�:n em Curi ttba," no dio. 23 c L: 

J1D.rçot n.prc:�cr:tr�ndo ao :::iro DclC{_j.:t<lo Hc,zional da. PtlNAJ. :i.nfor!T'D .. 

çoe:o a. Do::>:':lo resi)C:i. to o ooJ :i.ci to..nclo 1.1m:1.. ooJ.v .. c;.Eio de r-�..cor�lo c�c;n • 



( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

(_ 

�: · . . •, . :.�::��·.t"·. 
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FUNAI perguntou so gostariamos de ser removidos pa� a Reserva ' 

de Rio das Cobras, e nossos representantes disseram· g_ue·, na. rea

lidade; se temos de sair de nossas t�rras, queremos continuar vi' 

vendo como ·comunidade que sorr.os, em área equivalente a que ·ocu� 

mos hoje; e que proce�em de noss?s'pais e avós; sem sofrermos . as. 

restrições que teremos nas áreas da FUNAI que já sao habitadas 1 

por outros grupos indÍgenas • 

, 
. 4. De março para ca, apesar de toda nossa m ovimenta 

ção e das entidades que nos tem apoiado; nosso problema continua 

sem solução, tampouco rec�bemos qualquer responta oficial nesse 

sentidoo Agora;·aproxiEando-se o prazo para conclusão da represa 

de I�IPU, nossas preocupaçoes são ainda maiores : logo teremos. 

·que deixar nossa. terra e eté agora ninguém, FUNAI ou ITAIPU, nos 

ofereceu área i dêntica �que iremos perder , contra nossa vonta

deo 

Razões pelas quais; requeremos a V.�ao� como novo• 

presiàente desse Oraanismo. �estinado a zel� pela causa ind{gena; 

�a que a FUNAI proyidencie imedi�ta destinação de nova área , 

com igual dimensão· e qualidade àn que hoje ocupamos; nela. assen-

tando nossa comunidade, incluso-com a remoção por conta da FUNAI 

(segundo nos assegura o arto·2o; parÚgra.foo )Q e 4Q; do E!3tatu

to do Índio ), medidas e ssas que devem ser to�das com ru�xima 

urgência, i'ace o cronoarama da ITAIPU BINACIO}J'AL impedj_r porm.a -

�- nênciu na área. do ala�mento no· prÓximo ano • 

do dezerobrb �c 82� 

Porru:mdo 1!ortino::. Parõ..rõ.wyp6ty Odilcn Benitoo Tupupotyry 
·, 
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santiego Conturiuo 
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