
1º ENCONTRO DAS POPULAÇÕES DO VALE DO TIBAGI 

RELATÓRIO SÍNTESE DO ENCONTRO 

iNSTITUTO&X~TN. 
Dati I 1._.,.,. 

:, Cod. ~U 1)(/>{f)cp 83· 

As populações do Vale do Tibagi, reunidas no dia 20/02/98, das 9:00 às 16:30hs, no Centro 

de Pastoral de Jataizinho, através de representantes das comunidades indígenas, de trabalhadores e 

proprietários rurais, de moradores do campo e das cidades da região, de órgãos públicos municipais, 

estaduais e federal, de organizações não-governamentais de âmbito local, regional, estadual e 

nacional, de movimentos populares, pastorais sociais, sindicatos, universidades, dentre outros, 

objetivaram discutir sobre o processo e os reais impactos sócio-ambientais do projeto de construção 

das Usinas Hidroelétricas na Bacia do rio Tibagi. 

Promovido e apoiado por entidades como a Associação Projeto Educação do Assalariado 

Rural Temporário, Comissão Pastoral da Terra do Paraná, Conselho Indigenista Missionário, 

Associação Nacional dos Atingidos por Barragens, Comissão Regional dos Atingidos pelas 

Barragens do Iguaçu, Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina, 

Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etnohistória da Universidade Estadual de Maringá, Rede 

de Advogados Populares do Paraná e o Ministério Público do Estado do Paraná, o 1° Encontro das 

Populações do Vale do Tibagi contou co~- a presença de aproximadamente 96 participantes, os 

quais discutiram sobre questões como o trâmite legal para a construção de UH's, e os impasses 

decorrentes da omissão de dados no EIA/RIMA "encomendado" pela COPEL, conforme inquérito 

civil em trâmitação na comarca de Uraí; para esta discussão, contou-se com a presença dos 

Promotores Públicos de Curitiba Sr. Saint-Clair Honorato Santos, e de Guaíra Sr. Robertson F. de 

Azevedo. Na continuidade das discussões, foram apresentados os resultados de pesquisas 

cientificas desenvolvidas por pesquisadores das Universidades Estaduais de Londrina e Maringá, 

abordando os impactos que a construção das UH's trarão: na biodiversidade (peixes, vegetação, 

clima, etc) dos vales e em toda a região, na qualidade da água a ser utilizada e consumida, no 

patrimônio histórico-cultural (sítios arqueológicos, culturas, memórias, etc) das populações 

milenares que ocuparam a região, na sobrevivência sócio-cultural das populações indígenas que 

habitam as terras baixas e que dependem intrinsicamente da natureza aí existente para manter seu 

modo de vida. Foram apresentados também depoimentos retratando a situação vivenciada 

atualmente pelos impactados da construção das Barragens de Salto Caxias e do Rio Itajaí/SC, 

expondo as dificuldades na negociação e no pagamento das indenizações por parte do Estado, na 

desestruturação dos laços familiares e das culturas historicamente construídas a partir do leito 



•..... natural dos rios e das matas, e da necessidade fundamental da organização e mobilização das 

comunidades da região para se opor em tempo à construção das UH' s no rio Tibagi. 

Testemunharam estas informações o índio xockleng Nhamblá Gakram da Área Indígena de 

Ibirama/SC e Hélio Kuerten Bruning representante da CRABI - Comissão Regional dos Atingidos 

pelas Barragens do Rio Iguaçu. Para complementar os depoimentos, foi apresentado o filme 

"Desapropriado" que expõe a violenta e trágica história da construção da Hidroelétrica Binacional 

de Itaipu, bem como os prejuízos trazidos à população desapropriada de suas terras pelo 

alagamento. 

Motivados pela reflexão do conjunto de informações reais apresentadas, os participantes 

debateram e questionaram o processo omisso em que se vem tratando o impacto pelas UH' s no rio 

Tibagi por parte da COPEL, expondo um alto nível de desinformação através de muitas dúvidas, 

falsas afirmações e expectativas às comunidades. Várias foram as manifestações, mesclando a 
. 

"esperança" de que a construção das UH's traga muito emprego, desenvolvimento e solução para os --~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~·---------- 
problemas da cidade (moradores da cidade), como a preocuQação com os impactos com o meio 

ambiente (mudança no clima para a agricultura - culturas de subsistência para os índios e --~--- 
agricultores, chegada de novas doen~ alagamento de matas nativas e de terras férteis, etc); a 

tristeza e indignação em constatar os prejuízos sociais, culturais e econômicos das comunidades já 

impactadas que até agora não foram legalmente indenizadas; a constatação de que o Paraná tem um 

superavit energético proveniente da construção de muitas UH' s e de que faz-se necessário pensar 

alternativas na produção de energia; a compreensão do equívoco da COPEL em realizar estudos de 

impactos ambientais fragmentados por Barragem construída negando a morte de toda uma Bacia; 

a oposição de se negociar com uma companhia de energia que passa por um processo de 

privatização, influenciando nas negociações e compromissos estabelecidos entre comunidades e 

empresa (custo da sociedade versus lucro da empresa). 

Pensando na continuidade destas discussões, os participantes dividiram-se em 04 (quatro) . 

grupos para discutir e propor encaminhamentos. Os grupos constituíram-se em: Agricultores e 

moradores da cidade, Comunidades indígenas, Entidades de apoio e Pesquisadores. Através de 

discussões, esclarecimentos, tomada de posição, estes grupos apresentaram propostas para a 

continuidade deste debate, sendo unânime a necessidade de multiplicar estas informações para toda 

a região (que está desinformada devido a ausência e omissão de informações pela COPEL), 

promover novos encontros e discussões acerca dos reais impactos da construção das UH's e buscar 
a articulação e organização das comunidades. Como propostas dos Agricultores destacam-se: a 

necessidade de se ampliar o grupo de apoio (pastorais sociais, prefeitos, vereadores, etc), de 

esclarecimento das comunidades urbanas e de criação de novos instrumentos de divulgação e 

conscientização. Destacou-se ainda neste grupo a solidariedade dos agricultores com as 



comunidades indígenas na articulação de forças para evitar as incalculáveis e irreversíveis perdas 

das quais poderão · sofrer. Os representantes indígenas presentes propuseram a utilização dos 

subsídios discutidos e apresentados pelos pesquisadores para divulgação, esclarecimento e 

conscientização das comunidades sobre os reais impactos e das perdas irreversíveis caso haja a 

construção das Barragens. 


