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Nessas condições, três Josaphat Marinho é juleis incidirão, em termos rista e ex-senador pela
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Dutra exibe documento
que prova interferência

As 47 mil assinaturas que firmou suas criticas â atua- escritas e endereçadas peacompanharam a "suges- ção "política" do Clmi, los austríacos ao presidentão popular" com que jo- principalmente junto aos te José Sarney e diversas
outras autoridades brasivens austríacos tentaram índios da Amazônia.
Indevidamente Interferir
Em um relato pormeno- leiras, bem como a inúmenos trabalhos da Assem- rizado, a publicação infor- ros parlamentares. Em 25
bléia Nacional Constituinte ma que os dirigentes do Cl^ de abril, acrescenta o relanãò foram produto de um ml enviaram seu pedido de to da publicação, surgiu a
movimento espontâneo, ajuda no último dia 2 de primeira Informação nos
mas sim, de um pedido ex- abril. Em seu pedido de "a- veículos de comunicação
presso enviado pelo Conse- polo internacional", o Clmi da Áustria, "a respeito da
lho Indlgenista Missionário afirma que "nunca até hoje perigosa situação dos
(Cimi) aos dirigentes da os nativos {brasileiros) índios" (brasileiros).
Associação da Juventude chegaram a sentir uma tal
O boletim da associação
Católica Austríaca, rio sen- ameaça em relação â civi- também transcreveu uma
tido de que fizessem "exi- lização moderna. Os políti- série de manifestações regências junto ás autorida- cos responsáveis precisam cebidas de autoridades,
des brasileiras, para que os ser levados ã mudar de opi- políticos e personalidades
direitos dos Índios brasilei- nião no que diz respeito aos austríacas, em solidariedaros sejam Incluídos sem 11-. direitos culturais e territo- de à campanha em defesa
mltações na Constituição". riais dos índios. E Igual- dos Índios no. Brasil. E no
A Informação é do depu- mente Importante conse- final da publicação, cada
tado José Dutra (-PMDB- guir unia influência sobre a destinatário encontrava as
AM). que ontem divulgou a - Assembléia Constituinte, folhas para coleta das assitradução Integral de um para que os direitos dos na- naturas. Ás listas deveboletim distribuído em to- tivos sejam reconhecidos riam ser enviadas de volta
da a Áustria pela "Katho- nã futura Constituição do para a associação, com todas as assinaturas coletallsche Jungschar Oster- país". ' . relchs", onde a "entidade v—PaFa-conseguir^esacob-^ -dae^até o dia -Vh-de juiho."
relata o pedido do Clmi (en-. Jetivo, o Cimi pediu-à enti- "No decorrer do mês de juvlado em abril último), dade austríaca '^uma divul- lho nós as. enviaremos às
descreve o trabalho do Con- gação mundial a respeito autoridades competentes
selho Indlgenista,. dá uma dá política é das atitudes do -no Brasil'!, prometia a entisérie de Informações histó- governo brasileiro contra dade.
ricas sobre o pais e-pede os Índios; cartas de protesÉ foi exatamente Isso o
uma mobilização comuni- to às autoridades brasilei- que aconteceu, recorda o
tária, da imprensa e dos ras, exigindo que os direi- deputado José Dutra. "A
políticos da Áustria, para tos dos -índios sejam in- -sugestão popular S-001 não
ajudar a salvar os Índios do cluídos sem restrições na foi uma manifestação esBrasil. A Associação da Ju-; Constituição; Influência na pontânea dè solidariedade,
ventude Católica Austríaca Imprensa internacional; e. mas sim um ato político de
também Informa no bole- Informações a políticos es- pressão, organizado a peditim que o secretário- trangeiros, para que o go- do do Clmi. Dutra relacioexecutlvo do Cimi, Antônio verno brasileiro seja convi- na as tentativas de InterBrand, pediu ajuda finan- dado a respeitar, os direitos rupção dos trabalhos da
ceira â entidade, tendo sido da população nativa".
CPI que está Investigando
aprovada uma verba dé 10
A associação informa essa questão com a preocumil dólares..
que a decisão de apoiar o pação "de algumas pesIndignado com o que cha-| trabalho do Cimi foi toma- soas em impedir que o Conmõu de "comprovada in- da durante uma reunião gresso Nacional e a societerferência estrangeira nas nacional dos dirigentes.da dade brasileira cheguem
questões afetas às comuni- entidade, realizada entre ào fundo do poço no escladades indígenas brasileiras 10 e 14 de abril. E num pri- recimento de todos os intee ás autoridades do pais", o meiro-passo, mais de ,'700 resses envolvidos nesse cadeputado amazonense rea- cartas de protesto foram so".
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