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.A. historia dos Povos Indigenas ao longo dos tempos tem ,sido ·a }µ.~~;~ia.. 

dos massa.oras praticados pela.a alasses dominantes· em nosso pa!~. Esta %ealidado ª.! 
tá dentro de um processo da dominação ~(?OnÔmioa., politioa. e i,deçl~gia,a., e sign:if'i- 

~ e. •. '. ! . ' - - ;__ - . - . . ; ~ ; _: J' - 1 .•• 

"" . ,,._ . ..,, .. . . oa nao ao a excluea.o dessas povos d.flS tomadas de decH~oes .. i;,ol1,~1cas, .mas tira-.Lhee 
il, ,.. • . - ' A ,'' ~ ?. 'I ~-·,:1 . • ' ' , '' .· r.,> '. 

o direito apropria aobrevivenciao 

diferente. As ~leoisões sã.o tomadas sem a participação destes trabalhadoNB ou su- 

No caso dos trabalha.doras rurais a da _oidad~, a história. não tem sid<) 
1, : 

as entidades de alasse, sendo suas vida.s marcada.a po:r atos da violênoia. de toda. º.! 

dem praticada também pela: classe d~minante .• 
. -- , --. Junto com estes aspectos de domínaçao e v1olencia esta. a destruiça.o xn- 

discriminada do ambiente na.tura.1, em busca de um ~ico obj.et;voi o lucro a. ,qu~ü.- 
., ' 

quer preço. 

Tendo. presante esta realictad~ e conhecendo a'.:-.histórià ~cente das Pºl>Uo;- 
• '.: ••• ~. : ~ .!. • ·- ., • 

lações atingidaB pela construção das ba.i'ra@)ns de ~uci.u;-!, ·_Salbina,r Itaipu., I!_a.J>a,..'. · · 
' .. - . . 

r • ..1, • 1; 'i '..• ~ : : .. ·· 1 -• M ' rica e outras, os trabalhadores participant.ee da _divers_~ cã~ego:r;1:a.s da,.re~,o .. de .. 
--A~l,..-ct·ainl.ra ê-demaiu reg:toes, juntarnen~a _;com-~~· ;?}t.Í.~ad~~ \e :-oÍ~~e·, re~id5~ :~~ '._;; 

418 17 e 18 'dé ;t'e"Vere:b·Q de 1989 ·na: oidade de Altuüa.''(:P.l) .. pos~~~ •• ~~ ;_~~\;, 
. ;:-:~; ~:..',[",.ft. - ~,~~-·-'~ ;J .J...l.·,.:. .•...•• ,.:..,.f:L, -~ '- 

que seguei · ·r .;-. : - . ·, l. r· ~· 

1. Apoiar integralmente a. inicia.tiva. dos ·Povos Indigenas n~ ~-~ir -- ~ i:: 
• ...' \ -··. ·- u J ..•.. •' 

za.9~0 do seu ro Encontro· para 1!11.souseão dao ooneoquÔnoiae d0&: ~ · :. ,· ··· - . projetos hidreletrioos para o Xingu; 
:: - ! . ..: ' 

2. Discordar da forma como é decidido e pla.ne-jado a. implantação· ···· ,.· 
' ' ... - 

- ' • •• -· • • • ;-- • 1 ., ,. , -, _:' 

destes projetos, em particular· o Complex~ Hidreletric9 do·x1n-- 
e- ' : 

gu.J 

3. Lutar junto com os Povos Ind!genas e ~ntidades EcolÓgicas e ou- 

troa interessados para que estes projetos não sejam executados 

contra os interesses da população. 

Advertimos ainda. que o ~1odelo econômico vigente deve ser oomba.tido por :. 

todas aqueles que lutam pela. defesa da vida, na construção de uma sociedade justa. 

e igualitária. 

· Decla.ramos que não somos contra. o progresso, porém não podemos aoeita.r 

~ue o mesmo se instale em beneficio de uma minoria, de fonna autoritária de9:re&• 
1 ' 

3>eitando e marginalizando a maioria da -população brasileira. 



Fin~lmente, repudiamos as manifestações daqueles quo se colocam a favor 

dústas obras, que ao nosso ver tornam-se oÚmplices dos que beneficiam às custas do 

~ac:rà.:f.icto do .povo. 

• , ·PELA- DE~.:ARCAÇÃO DAS ·'l:.illRRAS INDÍG.1HAS •. 
, •.. -., .. .. ' 

- 
·.-,,,. _ .. __ '~J _; .• nlA SUSPENSÃO ]OS FROJ..;ros HIDREUTRICOS PARA o XIlIGU." .'' 

~ 
,•:'' 

i.: • roa m.r. NOVO r~OIELO BCONÔIUCC. 
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Altamira; 17 e 18 de fevereiro de 1989_ 

·-· «Ó, 

Sindícat~ dos ~rabalhadores Rurais de Altamira 
Sift<J.icato doa Trabalhadores Rurais de t-led:i.cilândia 
Sindicato dos rrabalhadores Rurais de Uniarâ 

# Sindicato dos Trabnlhadores Rurais de Rurópolis 
Sindicato dos 'rrabalhadores 1ur~is de Sa...~tarém 
Sindicat e dos I' ..• aba lha.deres Rurais de Camet â . ~· ~ ; 

Opos í.çao Sindicnl Pucurur 
Associâçã.o de I,ic radvres :Bairro de 'Brasilia (Altamira) 
Associação dos Trabalhado!'€;-S Organizados-de Vila VitÓria/ASrRO 
A~wociação dos ·Prabalhadores em Zducação dr 1!.unic:ipic5 de Altamira/ATE!i1A 
Cu.rr ~penal do :Ba.ü:o Amazona.a 
1;,,mjssc.o Pastoral da TErra (CFI' Alte.mira) 
~omissão Pastoral da Terra Camet~ .•. . 
Comí.saeo Past·oral da I1erra liorte II 
Comissão Regiona~ de Ati~gidos por füirragens/cRAB (Rio Grande do Sul e Santa Catarina) 
Associação Pio~eira Agricoia da Transa-Leste 
Sindica.to dcs 1,~êdicos do Fará ~ ó... ,. .., I ?ederaçao de rgaos de Assietencia Social e Educaçao Popular da Manaus FASE 
Ccrrt ro de Apoio ao· 1,~ovíment o Popular e Sindical de Sant arâm 
Partido dos Trabalhadores de iütamira/PI' 
Da ret Ório ~st adual do Partido dos l'rabalhadc:res do Pará 


