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- En edição do dla 07 de novembro de 1976, o Jornal Foz do Igua
çu, editado pfla Editora Sanchez Ltda, sita à Rua lmirante Bar
roso ns IO63 em Poz do Iguaçu/Pr,, tendo como sua Diretora a
proprietária Ignez Sanchez de C isto, p iblicou a reportagem "B^
BLIA Ê EXEMPLO PARA POSSEIROS OPRIMIDOS", cuja autoria e do Dfi
putado Pederal PAULO DAVID DA COSTA MARQUES, em que diz:- Existo um livro, o nais lido e mais vendido em todo o mundo ,
magnifico, sério e inspirado que encerra lições maravilhosas en
tre seus escritos e suas narrativas. Embora seja o livro mais
fale e defenda os direitos humanos, o que mais se insurja contia
a opressão e a injustiça, ainda não foi, felizmente, talvez mais
por falta de coragem, censurado neste país. Este livro é a Biblia.
- Dentre suas rauitas narrativas, o Deputado PAULO MAR.jUES, mais
enfoca, a que se encontra no Livro de I Reis, Capitulo 21. Na£
rando a passagem bíblica em que líABOTE, um pequeno agricultor /
de Israel, por ter suas terras próximas ao palácio do Rei ACABE,
ao recusar a troca de tais terras, foi morto vitima de una trama
organizada pela Rainha. 0 colunista tenta transportar esta pag
sagem bíblica para comparações atuais, com a situação do Parque
Nacional do Iguaçu, dizendo;- A figura de um HABOTE está estas
pada, por exemplo, na Revista Veja nQ ^11 de 21 de julho do cor
rente ano: aí lemos a noticia de que uma mulher, juntamente com
seu filho, foram presos sob a estranha acusação de estaren l a irrando a sua terra. E, conforme a nesma revista, para dar continuidade às prisões que se seguiram a esta, necessitou-se de
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nocossitou-se de um caminhão a fim de transportar todos os iíABOTBS
dos* Tais expedientes, contudo, tem sido frequentes em seu estado, o /
Paraná* Os colonos do Parque iiacional do Iguaçu, sao acusados de i n f r i n
gir a l e i que protege o mato (Fauna e Flora), e estão sendo expulsos de
suas èerras* Muitos ten sido presos e ameaçados. Alguns foram a t l algemados*
- 0 narrador ainda se refere a colonos matogrossenses e ao «aso de Terra Hoxa no Paraná em evidente preocupação do promover "agitação"
m
área, e concluí nos seguintes termos:- "Poderíamos citar ainda mais noticias onde os liABOTSS do tempo são ex
pulsos da terra, são espancados, ameaçados, envenenados, presos e proibidos do plantar,.*. Bastaria lembrar o recente despejo en Terra Roxa
ou a desapropriação dc Santo Alberto e São José, para provar a atualid^
de da Bíblia, na defesa doo Direitos do Homem,
- Ainda agora, diante da construção da grande represa de Itaipu, e desde já nos arrepiamos ao pensar em como ficará a situação de milhares de
NABOTES, cujas terras, das mais férteis do mundo serão inundadas.
- Matéria arquivada nesta SI.
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