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OF!CIO NQ 60 &7 /PRESI / 92 
Brasília, 3 O de dezembro de 1992 

; 

Prezada Senhora, 

Cumprimentando-ar venho por- meio deste solicitar inform~ 
ções a respeito êas gestões levadas até o momento pelo Comitê InteE 
governamental da Hidrovia Paraguay/Paran~ (Puerto cãceres/Puarto Ng 

va Palmira}, objeto do contrato PNUD/RLA-90/012/C. 

Tais informações seriam importantes para tomada de posição 
desta Fundação quanto ao tema acima referido1 u.ma vez que organiz~ 

çõ~s não-gove~namentais do Mato Gro~so do sul, Mato Grosso, Paraguai 

e Argentina têm nos solicitado dados a respeito das obras e os i~ 
pactos possiveis sobre os grupos indígenas da bacia do rio Paraguai= 

particularmente os povos indigenas Guat6, Kadiw~u, Terena e Kaiowã/ 

G~arani. 
Nesse sentido, seria oportuno que esta Fuhdacão tivesse co 

nhecirn~nto do estudo, at~ agora levados a efeito pelo Cornit; lnt~~go 
vernament~l (estudos de viabilidade; termos de referincia sobre as 
obras de engenharia, impactos ambientais, etc.) e, se constatada a1 
guma influência das ob~as sobre as co~idades indígenas rnencion~ 
oas, fosse a FUNAI solicitada a partifip,r do. Comitê, - em vista das 
suas atribuições legais. 

Ate - 
Ilma.Sra. 
Dra. VICTORIA ~LICE CLEAVER 

'Divisão de América Moridional-I 
Ministério das Relações Exteriores 
P~lacio do Itamaraty 
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, - R.,,,,1."ltCI ·-- - •~·-·--- Conoelhairo M,arcelo Jardim, Che 
feda Diviaio da Amirica Meri= 
dional-!, do Mini~tério das Rc 
laç6es Extorior~s.Draaília-DF~ 

Ii~0~~";f~:;inio Sanh-;r-·-- j 
Doutor Cliudio Romero, Prasidcnl 
te,cm Exercíc:10, da f'UNJ\I. - 

r1di'4•··--·---- •...•... ------, 
Bacia do Prata. Hidrovi~ P~ra~ 
guai-Parani. Reunião de Pl~nB• 
jarnento. J 

\~!~1~: ,~ ~ 
Durante 19 , o projeto ela Hidrovia ?aragllal •. Paran.5. 

sofreu rápida astr uraoão institucional, com~ aasinatura do 
Acordo de Trana rte.Fluvial e seus Protocolos Adicionain, a 
formalização o Convênio com o UIO/PNUD/FONPLA'1'A, ll iricrJ.rptH·~ 
çio do CIH aetrutura do Sistema Platino, com Estatuto pr6prio 
e novo R · ulamento Interno, _a definiçio da cooperac:o ticnica 

E o da conformação da'Unidado Coordenadora do CunvGnlo. 
E:~rney~vanç;os, m~terialf zados ·per: meio' de uma efetiva coordenu 
g~o ~ntre bs 6rgios anvolvidoot deverão, no decorrer do pranan 
te ano, ser consolidados é conhecar efetiva implementação. Será, 
para t~nto, in~ortante a coordenação de poAic5es por part~ dos 
órgãos bra~ileiros envolvidos diret~mente no projeto. 
3. Noaoe san~ido, eari~ de todo Gltil fosse realizDda 
reunido de avaliação e planejamento de nossa participaç5o ro 
projeto em 1993, pnra a qu~l muito apreciaria pooer cont~r com 
a pr e sençe de Voes a Senhoria, no· diõ d.o de janeiro, às 1 o:!> o 
horas, neste Minist0rio(~At..A ~ •. c..,l...i"t," 01~"' ?>o t"Ai.~~o :tfAMAt<.,.,.Ty) 

Cordiai~ e~udoç6oa, 

(MA~CELO A. DE M. JA~PIM) 
Chefe da Divisõ.o c.l~ Amárica Moridional-I do 

Ministêrio daa Relações ExtGriores 

Proc:t1d&ncra _.. _ , ,. 
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