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Nós,partici~antes do I Encontro Nacional de Tra~lhadoreo Atin 

gidos por J3arragens-, em Goiânia, de 19 a 21 de abril de 1989, reco- . 

nhecemos a importância da geração de eletr±cidBde, mas também da 

~ua economia e conservação. Entretanto, sabemos que a atual po:Íti 

ca do setor atende a um modelo.de desenvolvimento que privilegia os 

interesses do grande capital (construtoras, minere~orao, indústriaa. 

fabricantae de equipamentos pesados e Iinanciadores - naciônais ~e· 

inter.nacionais - e credores da dívida externa), excluindo a elos- 

se trabalhadora do processo de decisão, plane.rj.amento e implanteçso 
d os programas do set ar . . 

E~rte polÍ tice, e oncz-e b í.za da no Plano 2010: ela Eletrobrás, é ela 
borada no sigilo dos altos gabinetes, sem a narticipação da sgcieda ~ ~ 

df'. 

oa·projetos do setor elétrico não geram só energia, maai ums 

série de efeitos perversos, tais como: inundação de milhares de hec 

tares de terras férteis; aumento da concentraçeo rundiária, deslo,~· 

~ando. ~ontra a sua vontade, milhares de famílias de trabalhedore s 

rurais e ribeirinhos e os povos indígenas; expulsão do homem doca m 

po para as periferias das·cidades; empobrecimento da população atin 

gida; dispersão de cómunidades e povoados; perda de um saber popular . . 
sobre a terra e o rio; alteração dos rios #. com ocorrência de doen 

ças e contaminação das águas. 

Diante deste quadro exigimoo do governo: 

1 - elaboração de wna nova pol{tica para o setor elétrico com a '_par . - 
') •... 

ti~ipação da classe trabalhadora; 

que sejam imediatamente solucionados os problemas sociais e am- . 
bienteia ~erados pelas hidrelétricos já construídas e que ieto 

seja condição para implantação de novos projetos; 

3 - o cumprimento dos acordos já ~irmados entre osatingidos e as con 

cessionárias do setor elétrico; 

4 - fim imediato aos subsídios tarifários às indústrias favo~cidas 

pelo setor elétrico. 

Reforma agrária jÓrsob o controle doa 
I~marcaçao das terras indÍgenaa! 

•. Demarcação da s terras des comunidades 
quilombos! . 

1 Não pagamento da dÍvida ext erna ; 

trabalhadores! 

negras remanescentes d~ 



C.AR.tA DE GOIÂNIA 

Goiânia,21 de abril de 1989 

Centra~ Única dos Trabalhadores-CUT 

Comissão Regional doa At±neidos por ]arragens-CRAB 

Comissão Pastoral da Terra-Cl?T 

Comissão Pró Indio de são Paulo-CPI/SP 
Conselho Indígena Missionário-CIMI 

Movimento de .Apoio à Resistência Wai.miri .Atroari-M.l\REW.Ai 

Sindicato dos ~~b.elhadorea Rurais de Altamira/.Pará 

Polo-Sindical do Sub-Médio do são Francisco 
... ., 

.;._ . - ...•. .. . - 
Centro de Apoio aos Movimentos Populares do Vale do Jequitinhonha-CAM;PO 

Comissão Regional dos Atineidos Por Barragens do Iguaçu-CRABI. 

Projeto OALUNG~-Universidade Federal de Goiás r 
Centro de Estudos e Pesquisas do Instituto Sedes Sapieteae-SP-CEPIS . . . 
Centro Ebumênico de Documentação e Informaçâo/RJ-CEDI 

Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil-FEAB 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-MST 

Partido dos Trabalhadores - Secretaria Agrária Nacional-PT 

Sociedade de l)efesa dos Direitos Humanos de M8rabá-Pará-SD:r:HMarabá 
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