México D.F., México, Lima, Perú ,18 de agosto de 2015
Dom Erwin Kräutler
Bispo Prelado do Xingu
Presidente do Conselho Indigenista Missionário
Altamira, Pará, Brasil
Prezado Dom Erwin,
Através da presente, nós da Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente
(AIDA) gostaríamos de expressar nosso mais profundo agradecimento e admiração pelo trabalho
que diariamente realiza em defesa dos direitos humanos vinculados a proteção do meio ambiente
na América Latina, especialmente com as comunidades indígenas da Bacia do Rio Xingu e todos
aqueles afetados pela construção da Usina de Belo Monte.
Na AIDA trabalhamos para defender o bem-estar de comunidades em situação de
vulnerabilidade e expostas à grave degradação ambiental proveniente em particular de indústrias
extrativistas e de infraestrutura. A partir de nosso trabalho ante a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH), representando as comunidades indígenas da Bacia do Xingu afetadas
pela construção da Usina de Belo Monte em conjunto com os parceiros do Movimento Xingu
Vivo para Sempre, CIMI, Justiça Global, SDDH, entre outras organizações, tivemos a
oportunidade de nos reunirmos com o senhor e conhecer seu trabalho comprometido com o bemestar dos habitantes da Bacia do Xingu.
À ocasião da apresentação da Carta Encíclica Laudato Si’ del Santo Papa Francisco sobre
o cuidado da casa comum, desde AIDA gostaríamos de lhe agradecer por ter contribuído com seu
trabalho constante, dedicação e coragem pela defesa do ambiente e da população em situação de
vulnerabilidade, neste longo processo para que a Encíclica se tornasse uma realidade.
Consideramos que a Encíclica é um momento histórico que renova e dá um grande
impulso ao nosso trabalho e para a necessidade de transformações substanciais no planeta.
Ademais, agradecemos a menção ao trabalho das organizações, assim como seu incansável afã
por defender as comunidades indígenas e todos aqueles afetados pela construção da Usina
Hidrelétrica de Belo Monte. A AIDA, em conjunto com nossos parceiros do Brasil, continuará
trabalhando em defesa dos atingidos.
Sem nada mais pelo momento, nos colocamos a sua disposição para continuar
trabalhando conjuntamente na defesa das pessoas e do meio ambiente. Vozes como a do Senhor
são imprescindíveis para nossa região. Siga em frente, Dom Erwin.
Com profunda admiração e gratidão,
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