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Prol%..eguem negocmçouo-k;si
entre Itai*pu e Funw*

Itaipu diz que area invadida é prioritória para a hidrelétrica
e oferece riscos a integridade do Indio por es tar pert() da cidade
Preocupada em dar

coritinuidade ao Programa
de Açao elaborado a partir
da assinatura de urn 'Proto-
col de lntençOes" corn a
Furiai, que envolve diretrizes
para questOes estruturais e
estabelece	 prioridades

emergências, dentro das
principais reivindicaçOes
dos Indios Ava-Guarani', a
Itaipu Binaciona!, corn a in-
vasão das areas da usina,
so ye impedida do dar pros-
seguimento as acOes que
vlsam a assinatura do urn
CorivOnio corn a Funai.

Lamentavelmente, a in-
vaso das areas do RefUgio
Bela Vista, em Foz do lgua-
çu, de preservaçao natural e
protegida por lei, está preju-
dir.ando 0 andarnento das
riegociacOes entre a Itaipu,
Funai e a prOpria comuni-

dade indIgena, que apas di-
versas reuniOes realizadas
anteriormente, já haviarn es-
tabelecido as linhas do
açOes, para o chamado
Prograrna Ava-Guarani",
quo resuttaria em urn
Convênio de tongo prazo,
para atender formal e ofi-
cialmente as reivindicaçOes
dos 330 indios da reserva
de Ocol.

Estas açOes estavarn
sendo acorn panhadas e to-
ram apreseritadas a outras
entidades interessadas no
assunto, como Eletrobrás,
Universidade Federal do Pa-
raná, Associacao Brasileira
de Antropologia, Profeitura
Municipal de o Miguel do
lguacu, Conseino Indigenis-
ta Missioriário Municipal
CEPAG!Assunción, Nücleo
Regional de Ensino, Asses-

soria Especial de Assuntos
lndlgonas do Governo do
Paraná, Ibama, lAP, Diocese
de Foz do lguacu, sendo
esperada inclusive a partici-
paçao da Prefeitura. no rote-
rido Convënio

Oulras preocupacoes - Os
Indios estão ha mais de sete
dias, em terras desapropria-
das para a construção de
I taipu, portanto area prioritá-
a ia hidrelétrica, e muito

LCrxvfla 00 perirnetro urba-

no. Neste sent;do, a area
oferece r'scos a initegrtdade

da cornunrdacie indigena,
não ser'do a solução ideal,
para resolver a questao de
amptiaçao territorial, estan-
do bern longe de vir atender
Os anseos da comunidade,
inclusive por ser de menor
extensäo do quo a area rei-
vindicada ha vários anos.

0 grande sonho da co-
rnunidade 0 quo é conside-
rada a questao rnais corn-
plexa, urna area de terras
major, exigirá urn esforço
redobrado de todas as par-
tes envolvidas, principal-
mente porque ia roqiäo

Oeste do Paraná nao exis-
tern mais exiensOes de tel-
ras em condiçOes naturaiS
para sobrevivéncia dos
indIgenas, lsto pea graride
exptOrac10 agricola ocorri-
da, em épocas passadas.

Este é urn rnotivo mais
do quo justo, pelo qual a
Itaipu, nas negociaçOes quo
estao sendo feitas tenha so-
licftado em reunião realizada
na ültima terça-teira, para
que a Funal gestionasse
junto aos Indios a desocu-
pacao da area. onde nao O
permitido assentamento.
(Ab/IB)
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Ilalpu e Funa chegam ao acampamento IndIgena
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A Senhora
ELIZABETH GL*IIEL DE TOLEDO
Ministétlo PUblico Federal
Procuradorla da RepibtIca no Estado do Paraná
Rua XV do Novembro, 608
80.200 - Curitiba - PR
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Senhora Procuradora,

Em atenção ao ofIclo 0484/95-PR DC/PR, de 31.mar.95, no qual nos são solicitadas
Informaçöes sobre providénclas visando a demarcação de terras em beneficlo da
comunidade IndIgena Avá-Guarani do Ocol, conforme ref erido no oficio da FUNAJ
8141PRESI/94, de 15.dez.94, temos a Inlormar:

1. A alusio a destlnaç.io aos Guarani do Ocoi de urna area do
aproximadamente 1300 ha, locaUzada no municIplo de Santa Helena, "corn
cobertura vegetal intacta e de propriedade da ITAIPU, que a vem utilizando
como retUglo ecoIglco', a nosso ver lot precipitada, porque esta medida
não corresponde è situação real das negoclaçöes que vém sendo mantidas
entre FUNAJ e flAIPU e nem a sltuação Ideal, pretendida pela Comunidade
Indigena, pots aquela érea era totalmente desprovida de cobertura vegetal,
estando hoje apenas em processo de recuperação mediante
rellorestamento- portanto, artificial - Inictado recentemente.

2. Corn efelto, as citadas tratativas não consideraram a destinaçào de
qualquer area especifica porque isto envolveria aspectos comptexos ainda
não satisfatoriamente considerados razão oeia eivat as dua
acordaram (vide Item 4.9 do Retatórlo doGrupodeTrabaihoanexo)qu;;to
a necessidade da elaboração de urn estudo antropológico daquela
Comunidade, como condição prévia e Indispensável para quaisquer
conslderaçôes a respelto da questão territorial dos Guarani.

I,
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3. 0 istudo, Jé em use di contr.taçào pela rTAIPU Binaclonal, srá r.allzado
por antropologo experlente no trato corn os Guarani, Indicado pela
Assoclação Brasileira de Antropologla. Espera-se que o mesmo forneça
subsIdlos meihor fundamentados para a busca de alternativas, dentro de
urn quadra extrernarnente Ilmitado, tendo em vista as exlgénclas feltas
pelos Indigerias, face Is caracteristicas atuals do reglão Qeste do Parané,
caracterLzada por uma estrutura fundiárla já consoildada, corn alto grau de
degradação amblental resuttante do agrlcultura Intensiva praticada.

4. Além dlsto, entendemos que a questão territorial dos Guarani exige a
conslderação dos seguintes fatos:

a. a atual Area Indigena do Ocol tot destlnada a urn grupo de 11 tamfilas,
•	 Identificado pela FUNAI em 1977, segulndo diretrizes multo

daquele Orgão, conforme atestam Os oficlos 2851PRES, de 01.1un.77, e
046/GABIP, di 22jun.77 (cOplas anexas);

b. esta destlnação 101 objeto de amplo acordo em 1982, do qual
participaram, ou dele tornaram conhecimento as duas Entidades, o
INCRA, a Comunidade Indigena e várlas outras instituiçöes Interessadas
no questào, tals coma ANAl, CIMI/SUL, Conseiho Indigenista
Misslonárlo e Comlssão de Justiça e Paz, conforme atesta a Ata de
Reunlão di 12mal.82, anexa;

c. a Area lot titulada e transferlda para a Comunidade, encontrando-se
perfeitarnente demarcada por marcos-monumento de concreto (totos
anexas), Implantados pela ITAIPU. Corn Isto a ITAIPU considera
cumprido tudo 0 que Ihe bra solicitado pela FUNAI em 1977.

. d. Após 0 acordo di 1982, a Area teve sua populaçâo bruscamente
aumentada, em processo do qual ainda não se dlspöe de suficlente
conhecimento, mas que deverla ter sido controlado pela FUNAI, por ser
de sua competéncla;

e. uma dos conseqOênclas deste aumento populaclonal tol o conflito entre
dots grupos, do quat resultou a retirada, promovida pela FUNAJ,
Justamente do grupo liderado pelo cacique que recebeu a area titulada
após a acordo de 1982. Este grupo se encontra hoje na Area Indigena
de Rio das Cobras, mas vem reivindicando a retorno ao Ocol;
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f. hi Indiclos do qua o grupo qua permaneceu na Area do Ocol, am qua
pose a rnescla9em, to distingue do grupo original por caracteristicas
étnlcas (avI versus mbyI) qua explicariam, em grande modida, o
confllto a as dflcuIdades do reconclllação.

5. Estes fatos rovelam 0 nivel do engajamento do órgao Indigenista na
questão, qua apenas recentemente vem se rnostrando sensivel a propostas
de mudanc-a na inanelra do encarar e snailsar as diflculdade g e as
demandas da Comunidado do Ocol.

6. A ITAIPU, por outro lado, também yam demonstrando sua disposlçio do
e colaborar na busca de uma solução definitiva para a questão dos Guarani

do Ocol, em funcão da sua relevãncla social, apesar de estar convencida,
a Entidade, de já ter cumprido a sua parte e de não verificar a exlstêncla
dispôr de outros argumentos que possam Ihe atribuir novas
responsabilidades quanto I aqulslção ou destinação de outra area de sua
propriedade pars a Comunidade Indigena.

7. Corn base no JI citado Relatôrlo do Grupo de 'Trabaiho, oncontra-se em
tramltaç.ão urn convénlo que darl coberturs a vIrlas acôes visando prover
a autosustentaçâo da Comunidade.
Neste sentido, alias, a ITAIPIJ Já está apoiando a Comunidade, através
da FUNAI, corn a execucao de algumas medidas emergenclals, dentre as
quals se destaca a construção de urn ambulatório medico, a se efetivar
ainda no corrente ano, na Area do Ocos.

S. Julgarnos mister, entretanto, onfatizar a necessidade de urn esforço
conjunto da Unlão, do Estado do Paraná a do Municiplo de São Miguel do
Iguaçu para 0 encontro de uma solução definitiva da questão e atendimento
da relvindicaç.ão dos Guarani por nova(s) area(s). Por oportuno, tomamos
a liberdade de anexar cópla, para conhecimento de V.S', do Artigo 24 da Lei
Orgânlca do citado Municiplo, ainda não regulamentada.

Cremos que as medidas torriadas neste sentido, através da proposta de
assinatura do citado convénlo pelas entidades representativas das trés
esferas do Poder Executivo, propiciarão urn marco Instituclonal
Indispensavel pars o envolvimento, definição clara de responsabilidades e
alocação dos respectivos recursos uinanceiros.

3
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Por Urn, Senhora Procuradora, permits-nos argumentar mals uma vez pela
Inoportuntdade • açodamento corn que se pretende obter do Italpu Binaclonal, nova
a •xclustvamente, uma soluçIo definittva pars o problems dos Guarani do Ocol,
pois qua o agravarnento do sJtuaçio ocorreu após 0 reassentamento da
comunidade, além do •star esta Entidade buscando, multo acirna de suas
obrlgaçôes formals, contrlbulr pars a saUsfação de demaridas, cujas causas
remontam a fatos reconhecidamente ocorridos antes mesmo do IncIo do
Implantaçlo do Usina Hidrelétrica de Italpu.

Temos a convlcçio quo, no devido tempo, medlante meihor entendimento da
problemática a firma decisão das trés esferas de poder apontadas, surgirá uma
solução justa pars a Cornunidade, Iivre das conseqüênclas advndas da
Improvlsaçào que, de algum modo, marcou o Insucesso das Iniclativas ate agora
feltas.

Permanecernos è dlsposlçâo do V.S. pars outros esciarecimentos qua ae fizerem
necessarlos a aproveitarnos a oportunidade pars relterar protestos de elevada
conslderação.

Atenclosamente,

4
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Sr. DINARTE NOBRE DE MADE IRO
Presidente da Fundaç..äo Nacional do India - FUNA
FUNAI - SRTVS-BI.'A" - ED. LEX - 39 Anaar
Zona Central - Piano Photo
BRASILIA, DF
70340-904
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Assunto:	 Invaso de area da ITAIPU Binacional,

is
71k. j Senhor Presidente:

Tendo em vista a invasão ce area periencenie a esia enticace ojnacional em 15 ce
junho de 1995, par pale ce aproxmacamente 60 luteados cessa E rmcaae 'c
Avä-Guarani oriundos da Reserva inaigena do Qcoi, locaiizaca no Mufl ' Cp ' O cc Sa
Miguel do Iguaçu, PR, temos a expor:

,4	
1

1,1	 Quando das medidas DreDaratorias oara a formacäo co reservatoric ca usina
i Hidrelétrica de itaip, em 19 7 7, a FUNAI co n statouapresençace i a rn as

indigerias, no total ae 72 silvicolas Ava-Guarani, ocupanco 39 necaes cc-
area sujeita a inundaço.

4 1.2 Corn a efetiva formaç.o do reservatOria, em 1982, a referida comunicace t'
asseritada em area de 253 hectares - rnuto supe r ior a area ante ricr'rner're
ocupada - proporcionada peia ITAIPU Binaconal, coma soIuço a'ie'aa
ante a importáricia do empreendimen'o oara a cesenvo'vmento nacona
FUNAI aquiesceu e participou athvamente em tacos as atos peinentes

1.3

	

	 A ITAPU Binacional considera que, mediante a assentamento acima
mencionado, clararnente vanlajoso a comuncade Ava-Guarania! , ; oca zaca
toda e qualquer responsaDdade cue evenLaimente:re
advinda da construção da Usina r-i aree! r ca e
plenamente satisfeita, inclusive no tocante a questoes funciaras

1.4	 No obstarite a premissa acima aflorada, a ITAIPU Binacional - atenta a sua
inserçáo no contexto social braslero e 	 aragcaic - te rn ormaco e
preocupar-se Constanternente corn a S açac cos sc as err
que isso implique em assuncäo de r espo n saoicacies l egais	 e ao :flC

cabem.
/	 (Cont.)
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1.5 Nesse seNido, n os tltirnos meses esa Binacionai ve m manenco
entendimentos corn a PUNAL visando a impementaçao Ce acoes cc ac
aquela comundaae e. ma's recentemente, passou a CSCutir a ceeoraçac oc
convénio de cooperaço Para possDiitar C Cesenvovimento sustenaac ca
quandade de vida dos indios ca Reserva Co Ccci.

2	 A supracitada invaso realizaaa peos sivicoias em area ce propriecace aa
ITAIPU BinacionaL consideraca Ce preservaçäo permanente e	 otaa a
Usina Hidrelétrica. convitui ate IeaL niceravel e cssoc'aao cc quaiue
leitima ou juridica reivinoicaço.

3

	

	 Diante do exposto e a luz das atrbuiçOes legais dessa Fundaço, a ITAIPU
Binacional considera a FUNAI responsävel pelos evenuais ca rcs ca.saccs
e pela efetivaço imeoiala ce locos e quaser proceai rn entc$ aCrn;Sra
ou udicais necessaries a desocupacac Ca a'ea invaci Ca Dor se,,s aCS
pee que solicita urgentes providéncias Para esse f irr , SCm	 C:ZC 'e esa
binacionai adotar as medidas que julgar convenentes a n,potese.

4	 Outrossim, tao logo seja equacionada a s1uaço cescr'ta, incompative' corn
a boa-fe e seriedade dispensaca a aesäo De . a lTAP. Bnac na	 ceac
prosseguir Os entendirnentos vottacos a ceiecraçao cc 	 one : Ce
cooperaç.ào.

• Atertciosamente,

. I __ - ____• -

FRANCISCO LUtZ BUT GOM IDE
Diretor-Geral Brasil iro

cc:— GB-CT - GB-Fl - CD - MA.CD - JD - AS.JD	 AS.GB(MAS) - Sc
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COMUNIDADE INDGENA GUARANI DO OCOI
MUNC1PIO DI sAo MIGUEL DO IGUAQU

1. APRESENTAçAO

o Grupo de Trebaiho conittu1do pole Portaria FLJNAI n' 454, Ce 06.maL94,
e carte E/DGB-DGP/FI/021/94, corn a finalidade do elaborar urn dianóstico 08
situação dos Indios AvGuarani do Oco( e apresentar propostas pare a soluço
do probtemas encontrados, reahzou as seguirnes reunóes:

1' RiunIo

Porlodo: 10* 12 di m&o di 94

No dia 10.mei.94, no Superintend ência di Moio Ambiente Ce Itaipu Binacional,
realizada no cidade Ce Foz do lguaçu, lot esboçada a metodologia de trabaiho
a ser edotada pare a elaboraço do diagnOstico, decidindo-se por uma reunsão
formal, no Cia seguinte, corn as lidaranças iridigenas do Ocol, no prpria aldeia.

Ass,m, em 11 .rnai.94, na Area Ocol, apOs a apresentacão e manifestação dos
membros do GT sobre os propOsitos do trabaiho a ser realizado os lideres
indigenas presentes, discorreram sobre suas expectativas, necessidades e sua
reivindicação principal a solução da questão lundiária. Os 1ndos decidram
primeiramente discutir entre si no final do semana, e depois convocar nova
reunio corn os membros do GT pare a apresentaçáo formal do sues
reivindscaçôes.

No dia 12.mai.94, no Ecomuseu do ITAIPU, o GT reuniuse novarnente corn
a participacào do dernais Orgãos e entidades voltadas pare a questo Guarani
do Ocol, tais como o CIMI - Sul, Assessoria Especial pare Assuntos Indigenas
e Ntcleo Educacionel Indigena do Governo do Estado do Paraná, $ Prefeitura
Municipal do SAO Miguel do lguacu, quando ficou evidenciada a importncia
da colaboração e participação do todos no oncaminhamento das questöes
retativas 6 soluçäo do impasse atual.

As entidades discorreram sobre as atividades em andamento no Area, tendo
ficado estabelecide uma relação do providências de curto prazo a serem
tentadas no sentido Ce agilizar a articulação entre as referidas entidades e, na
medida do possivel, solucionar alguns problemas de menor monte, já
conhecidos.

2' R.unllo

Perlodo: 25 a 27 di malo di 1994.	 "7
No Cia 25mai.94, o GT voltou a reunir-se corn a comunidade indigena, na
Area Ocol, pare receber sues reivindicaçóes, constantes de urna pauta corn os
seguintes pontos, resultantes do deliberaçöes em duas assembl6ia5 realizadas, L
apes a 1° reunio:

•—" 1'V .1
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•	 soluçlo die quest6.s do terra;

• stendlmnto mödco no sdeIe;

	

•	 epolo bs etvidedss egricolas;

• construçio di cease;

• ve(cu$o pars uansport.;

	

•	 combustvel pars tr$hadsira;

	•	 alimenteco pare o prodo do atividades e9r(colas, do preparo do solos
planto (enuuafra);

• saneamentos

	

S	 construçAo do escole corn 2 sales, (já em andamento).

	

S	 construco do dues cases próximas 6 escola, pare Os professores Indios.

Nos dies 26 e 27.rnai.94, o GT, no Superintend Oncia de Meio Ambiente da
Itaipu iniçiou-se a rodaço do presents documento em sue primeira versão.

A convite do Itaipu Binacional, no die 27.maL94, o etno-historiador
Pe. Bartolomeu MoIiá, especialista no culture Guarani, proferiu uma palestra
sobro o assuato.

3' Reunllo

• PerIodo: 29 do junho a 1' julho di 94

No die 29 de junho, corn a presence da Assessoria pare Assuntos Indigenas
do Governo do Estado do Paraná, foi feita urna avaliacão do andamento dos
trabaihos propostos na reunião anterior, e ainda visita a uma area guarani no
Paraguai, e contato corn grupo guarani do Sr. Fernando Martinez, atualmente
vivendo no area Kaingang do Rio des Cobras. No die 1 9 .jul.94 foram feitos
acertos do presents texto, a ser submetido bs diretorias da FUNAI e ITAIPU.

A visita a Reserve Guarani Acaraymi, no rriunicIpio do Hernandarias, no
Paraguai permtiu ao grupo tomar conhecimento superficial do sistema de
administração da area e vida daquela comunidade, suficiente no entanto para
verificar o esforço quo vem sendo desenvolvido pela prOpria comunidade,
assistida pela Congregaçáo do Verbo Divino, para alcançar Os meios para sua
subsistência. Assim, por exemplo, verificou-se que algumas famflias vstadas,
além da coivara (roça) tradicional, possuem criação de pequenos animas como
gatinhas, cabras, porcos e ate vacas, estando em desenvovimento também
urn tanque pare pisciculture. Por outro lado, a assisténcia médicaO precára, -.
não existindo tampouco a aposentadoria do idosos; as Condiçóes de educação --
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• habitaço epresentemse iemelhentes Iliquelas encontredas no Ocol. Vale
rsssaltar quo a QUSItlO territorial esti resolvide.

Na Area do Rio des Cobras, o Sr. Fernando Martinez, quo lidere urn grupo corn
47 indivlduos, epresentou, sohcitado palo GT, histórie do salda do grupo Ca
reserva do Ocof. Ratificou seu desejo de voltar a estabelecerse em local
prOximo a regio de origem, reconhecendo no entarito as dificuldades, no
mornento, a comacar pale de conseguir a aceitação Ca comunidade do Ocol,
em razAo Ce desevencas antersores e do limitaço territorial Ca area. Este
assunto devera ser objeto Ce enálise cuidadosa, pois implica em assegurar-se
a Integridade fisica dos individuos envolvidos no entigo conflito entre os dois
grupos,

Era lntenco do GT rnanter conteto corn outro grupo Guarani, tambérn oriundo
do Ocol', quo vivo no Area do Rio des Cobras he mais tempo, porém as fortes
chuvas ocorridas no véspera nâo o permitiram. Segundo Sr. Fernando
Martinez, aquele grupo também lena intenção do retornar a região de origem.

Além desta questão, considerada a mais importante e delicada, o grupo falou
de suas diversas mudancas desde a saida do Ocol, bern como de suas
dificuldades para a retornada Ce suas condicóes de vida em Rio das Cobras,
onde apesar da hospitalidade Kaingang, as condicóes climticas são
desfavoréveis, por tratar-se de uma região fria, muito diferente do seu habitat
tradicional. Apresentaram ainda outras reivindicaçóes de apoio 85 atividades
produtives.	 1
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2. DIAGNOSTICO

2.1. Breve HIst6rco

A comunidade indigen. Guarani do margem esquerda do rio Paran6 no
regIo Ce influOncie do Iteipu 101 localizada na década Ce 70, no barra do

Rio Jacutinga, afluints do Rio Peraná.

Ainda em 1976 a FUNAI fol informada sobre 0 desterramento Cestes
indios, vitimas de uma politica quo os confundia corn invasores de terras.
Suas casas eram queirnadas, o quo Os obrigava a emigrer. Antes mesmo
do inicio do construcão Ca LIHE de ITAIPU, já sotriam diferentes formas
de violéncia, corn a acelerada ocupaco branca no Oeste paraneense.
A partir dos meados deste século, foram promovidas muitas investidas
no sentido do afugentar Os Indios des torras quo ocupavam.

Os primeiros entendimentos entre FUNAI e ITAIPU datam do 1977,  corn
vistas ao reassentarnento dos indigenas remanescentes no região quo
seria atingda pole formaço do reservatOrio.

Os Indios foram assentados no Area Ocol, em 1982, numa faixa estreita
do terras as rnargens do logo tormado pela barragem, coberta
parcialmente por mata ciliar rernanescente, corn superficie de 253
hectares.

Os fndios, so longo desses 12 anos, tern manifestado o seu
descontentamento em relaçäo a escassez da terra recebida e sua
inadequação ès necessidades da comunidade, comprimidos pelas 6guas
do lago e pelas propriedades dos colonos da Gleba Ocol, destinada ao
reassentemento, pelo INCRA, das famflias desapropriadas da area do
Parque Nacional do lguaçu, airavés do Decreto n° 69.412, de 22.out71.

Muito embore tenha havido a participaço da FUNAI e a acordo formal
dos indigenas nessa relocaçäo, na presença da Comissão de Justica a
Paz/PR; do CIMI•Sul a Ca ANAl/PR, depreende•se que a Area tornou•se
insuficiente pare abrigar o nimero atual de famflias, muitas das quas se
encontravam disperses no época doreassentamento.

A situaço atual do Area fica evidente quando so constata que, de urn
njmero de 11 famflias, totalizando 72 indivlduos, levantados pela FUNAI
em 1977,  a comunidado conta hoje corn cerca de 60 famflias, toaizando
310 individuos, sam contar aqueles que se encontrarn na Area do Rio das
Cobras e ouuos eventualmente dispersos.

A questão territorial é do vital importncia para Os Indios Guarani do
Ocol, constituindo sue reivindicaço primordial perante o Grupo do
Trabalho.	 411
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Dove-se ress&tar as providéncias tomadas do lado peraguao, quando a
comunidade do ITAVO, formada POT 12 famflias, toi essentada riuma
percela cia 1.000 he, Iocahzade no rota Troncal 4 do ITAIPU, assisuda
hoje palo Projeto Guarani e palo Verbo Divino, organizacáo nAo
governamental. Ease area foi doada pela ITAIPU BINACIONAL, em
funçào da coristruçio do represa. 0 tltulo dessas terras encontra-se hole
em nome do INDI Instituto Nacional de Desenvolvimento Indigena.

Também em ITAKYRY, Dec,artamento do Alto Parent, a comunidade
Arroyo Guaz, formada por 20 a 25 femflias, foi assentada num territOno
de 1.000 ha, aciquiridos pela ITAIPU BINACIONAL, em seu programa cia
reauentamento.

Do lado brasileiro, a questão territorial têm-se epresantado do dificil
solução uma vez quo, h6 alguns anos, os Indios passarem a reivindicar
uma tree do terras compativel corn suas motivaçes sOcio-culturais e
econmicas, considerarido sue realidade demográfica e sua projeção
future, fixando-se numa area corn cerca de 1.500 hectares, além cia
preservação.da area do Ocol pare algumas famflias,

0 Ministérlo Pblico Federal, segundo consta nos Autos da Ação Civil
Pblica (quo n5o trata do questão territorial cia Area do Ocof) movida
contra FUNAI, I8AMA E ITAIPU, Processo n° 87.1018182-2 da Justica
Federal do Foz do lguaçu, datado do 10 de outubro de 90, estaria
estudando a reivindicaço indigena, exatamente pare buscar a sua
eatisfaço (sic)

2.2. Ident1dade Cultural

Os Guarani constituem urn dos maiores grupos ind(genas da America
Latina, dispersos na Argentina, Brasil, Paraguai a Urugual, No Brasil, são
classificados cutturalmente em três sub-grupos: Avá Xiripa, Mbya a
Kaiowá.

A comunidade do Ocol exibs ainda caracteristicas marcantes cia sua
culture tradicional, sendo bastante visivel na preservacâo da 11nua
original, usada em todos os momentos em quo isso 0 possivel.

Procuram preserver sue identidade cultural quo expressam através de
aspectos fundamentals de sua etnia a que, segurdo E. Scheden, estão
em consonância corn a orientação essencialmente m(stica cia cutura
Guarani, onde as ativ/dades de subsistncia são ne/a foca/izadas ce
maneua menos insistent* do que Os piob/emas re/igiosos. Essa
orientaço m(5tica aparece reforçada em toda a literature antropo16gcp
de Baldus e Nimuendaj.

if.11
-I

'I

6



-	 COMUNIDADE INDIGENA GUARANI DO OCO
MUPCLPO Of SÃO MIGUEL DO OUAV

Os Guarani do Ocol confirmam esse Conjunto do caracteristicas pela
importáncia quo ainda atribuem a representaces religiosas, 80$ lugares
reservados 80$ rnortos, Is rozas e bs danças.

Mesmo premidos peles condices atuais em quo so encontram, procurarn
exibir, além do seus Instrumentos religiosos, principalmente o maracá
(mbaraká) e o takupu, Instrurnento do percussào utilizado peas muiheres,
cestos (yruaguè), cachimbo (petynguá) e outros elementos de sua cultura
material quo no encontram paralelo em outros grupos considerados
Integrados, prncipalmsnte no Sul do pals.

O processo migratório dos Guarani è justificado polo mito do * Terre Sam
Males', que a partir do urn epicentro localizado no atual Paraguai,
iniciado antes do chegada dos europeus, dirigese ao Leste, ao Atlántico.

Devido as constantos migraçes dos Guarani, as areas indigenas
demarcadas no Sul do pars tOrn sido destinadas para Os Kaingang e
Xokleng, onde Os Guarani tOrn vivido como /nquiIinosR.

E importante destacar a relação dos Guarani corn a terra quo ocupam,
denominada Tekoh6, que significa lugar onde o rr,odo de ser Guarani"
so realiza. Segundo MeliL o Tekohá 'sign/f/ca eproduzao mesmo tempo
'e/a cOes econOmicas, re/a cOes soc/a/s e onganizacao po/Itico-re//giosa
essanc/ais para a vide Guarani".

2.3. Hsbltaçlo, SubsistOnciac Cotidlano

A populacOo atual do Ocol 6 do 310 Indios, distribuldos em 60 famllias,
residindo em pequenas casas de pau•a-pique, chào batido, cobertas de

. paiha, capim e Iona plástica. As casas ficam distanies umas das outras
segundo o costume de ocupaçOo territorial Guarani, situadas em locais
limpos e rodeados do 6.rvores frutiferas.

Criam pequenos animals como porcos, cabras, galinhas e patos,
cultivando pequenas roças nas proximidades do suas casas. Plantam
aipim, baiata doce, mnilho e feijão, utilizando o método de coivara; o
tamanho das roças 6 inferior a meio hectare por famflia.

Sue tradiç5o artesanal em cestaria no pode ser desenvoivida pela
carOncia do matéria prima. Essa atividade possibilitaria urn reforço em sua
economia.

Trabaiharn corno bOlasfrias para os colonos vizinhos e também explorarrt.
o Iixäo da Prefeitura Municipal na cata do produtos recicláveis a tam4 f-

bérrj.,
na degradante procure do alirnentos,	 .
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Recebem semanalmlnts 450 litros Cs bits di soja Ca Pretsiture
Municipal.

Sua dieta elimentar 6 complementada a niveis protelcos através Ca pesca
no logo. Houve urna determinaço judicial, h6 Cola anos, pare que a
FUNAI fornecesse urna caste básica em caréter emer9encial pare as
famflias indlgenas, 0 quo nem sempre pode ser cumprido pot fala do
recursos financeiros.

A 6gue disponIvsl em pocos s fontes superficlais esté contaminada por
coliformes, devido a lute Ce proteço dostes manancials. 0 laudo
realizado polo Instituto Ambiental do Parená lAP, datado de 04,ago.92,
atesta: "stas amostras do água no satisfazem bacteriologicamente Os

If	
padres do potabilidade'.

Novas anábises feitas em 1994 confirmam a contaminação, mas a ITAIPU
e a Assessoria de Assuntos Indigenas do Governo Estadual it ostão
providenciando 0 projeto e a instalação de água encanada, a partir do urn
enti9O poço profundo, Ia existente. Estã sendo providenciada também
a instalação Ce privadas higiOnicas.

A saide Ca cornunidade 6 precéria devido a carência alimentar, agravada
poles péssirnas condç6es sanitéras. As crianças naturalmente são as
maiores vitimas dos cuos de diarréia, gripe, pneumonia, desidratação 0
dosnutriçAo Cs 1', 2' s 3 0 graus.

Quanto A incidOncia de maléria, os focos foram controlados pela SUCAM.
0 t.ltimo caso positivo no area foi em fevereiro de 1989. A equipe do
sauds do FUNAI lmplantou urn sistema do imunização em massa,

. inclusive corn a aplicação da vacina BCG em todas as faixas etárias. Não
existo no rnomanto nenhum surto de doenças transmisslveis. A SUCAM
continua monitorando a érea pare prevenção de novas surtos.

o atendimento Ce sade é deficiente, inclusive por falta do instalaçôes
fisicas, medicamentos e profissionais habihtados. Atualmente, apenas
urna atendente, remunerada pela Prefeitura, presta serviços na Area e
esté sendo reciclada, corn o apoio do ITAIPU BINACIONAL.

A continuidado do atendimento de saüde tern sido supervisionada pela
Administração Regional Ca FUNAI em Guarapuava. 0 atendirnento
cotidiano 6 supervisonado polo chofe do Posto.

Torna•se necessaria a instalação do urn ambulatOrio pare o atendimento
primário no aldeia, bern como a contratação do mais uma auxiliar de
enfermagem, pare o revezamento pot turnos de trabaiho.

o ensino vem sendo realizado pot dois professores indigenas, pagos pela
Prefeitura Municipal, 0 CIMI vem prestando seu apoio bs atividadekJ-
educacionais, inclusive na produção do uma cartilha para alfabetizaçãof"

1

•1"



COMUNIDADE ll4DIGENA GUARANI DO OCOI
hUNCIPO DI $AO MQUEL Do OUAU . PR

em Guarani. Será oportur%e a perticipaço do Nacleo Educecionat
lnd1genaNEl. do Govsrno Co Estado do Paran& par; somar esforços corn
a experiflCiB qua yam sendo Cesenvolvuda na are; no aprimoramento Ca

Escola Guarani

A entiga ascola, construlda em madeira, nos padróes rurais, está
semi .destruida. A Prefeitura Municipal está construindo urn; nova escola,
em alvenaria, corn rocursos fornecidos polo Governo do Estado do
Parent.

o GT obteve pouce Inforrnac5o quanto a; atividades agricolas
desenvolvida$ no perlodo anterior a 92/93, a ro ser das pequenas roças
famiares, cultivadas nas proximidades do suas casas, onde
predominavam 0 plantio de rnandioca corn cerca do 1000 pOs. Essa
mandioca também era vendida aos colonos quo a empregavam na
alimentacâo do gado. Cultivavam tambérn urn tipo do fetjão japonês
(kudzuki), quo crésce enramado nas árvores, Valiamse de urna junta cie
bois, fornecida pale FUNAI, pars os tratos agricolas.

Mas a atividade predominante era 0 serviço temporário como biasfrias
par; os colonos, corn a participaço do 80% dos homens. A cata no
lixo também era acentuada.

A partir da safra 93/94 fol possrvel verificar urn melhor acompanhamento
dessas atividades, corn a participaçäo efetiva do Chefe do Posto Ca
FUNAI e Ca Administraço Regional de Guarapuava e o apoio técnico e
material do Governo do Estado do Paraná, através da Assessoria
Indigena, quo cedeu urn engenheiro agrônomo Ca EMATERJPR, corn
alguns recursos pare semontes, ferramentas e pequenos implementos.

. De inIcio foram plantadas 1.200 mudas do erva-mate, 300 pés de café
e 2kg do sementes do abObora, cedidas pela ITAIPLJ e transportadas pela
Prefeitura Municipal. Atuavam 55 famflias e foram adquiridos 57
ferramentas, enxadas, foices e 10 matracas pars o plantio de cerea's,
corn recursos do Governo do Estado, bern como Oleo diesel e
alimentaço pare os Indios quo participaram dos trabaihos.

Também corn recursos da Assessoria $ndrgena foi adquirida urna
Trilhadeire n' 2, corn motor Agrale M90, quo é puxada pela junta do
bois.

Foi plantada urn; lavoura do mandioca pare a produção de fécula, flume
érea do 7,26 ha; corn horas/méquinas o mudas fornecidas pela Fecularia
Maggi Siegel, ma; quo no produziu resultados pela ma qualdade da
maniva plantade.

Corn o apoio da Prefeitura Municipal foi feita uma destoca do 12 ha,
onde foram plantadas 4 sacas de feijo, cedidas polo Governo do Estado, -
ma; quo não produziu resultados devido 6 seca e so ataque de prags. ,'
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Entretanto, o plantso Ce milho em 7,26 ha, atualmente em estado de
maturacáo, promote urns boa colheita. As sementes foram forriecidas
pole FLJNAI e a preperaco a plantio brim mecanizedos, o combustivel
sort pago após a coiherta, corn urn custo do 50 litros por hora/máquina.

Foram plantedas 500 mudas do banana, etravés da doaco de
par-ticulares, contudo a ma qualidade des mudas, enfestadas do insetos
e pregas, resultou no aproveitamento Ce apenas 10% do germinaco.

Houve urns doaco di 5 bote; polo CIMI, pars0 dosenvolvimento da
posca no lago. Fol solicitada a doaco do material Ce pesca 80 IBAMA,

mas dos 700 metros Ce redes veihas, aproveitou-se apenas 150 metros.

A Prefeitura Municipal doou 200 mudas do mangas que foram
distnibuldas entre as famflias, mas houve atraso na distribuição e falta
dos tratos necessárioss o aproveitamento resultou em apenas 20%.

o arroz plantado em 3 ha,, 4 sacas do sementes, produziu 73 sacas. A
colhe;ta foi mecanizada devido 6 maturaçäo irregular, havendo urn
desconto do 15 sacas, correspondentes a 5% do impurezas 21% de
umidade. Des 48 sacas restantes, 8 foram vendidas para aquisicão de
136,2 litros do óleo diesel a 2 litros do inseticida pare a lavoura de feijo.

As 40 sacas restantes estäo depositadas na Cooperativa COTREFAL, de
Santa Rosa do OcoF, devido A falta de urn galpão na area indigena,
havendo despesas Ce armazenagern. Existe ainda urn débito do 1,250
Istros do óleo diesel utilizados em 25 horas/m8quina.

Quanto As roças famiIares, foram plantadas 25 sacas do 20 kgs. do
sementes Ce milho, obtidas pole FUNAI, na Cargil, no sistema
troca/troca. Essa lavoura plantada em out/nov, esta sendo coihida. A
devoluçäo das sementes esté sendo feita e sendo depositada na
Cooperative.

Atualmente, o Governo do Estado, através da Assessoria Indigena, está
adquirindo urn aredo aiveca do traço animal e urn moinho DPM2 para
beneficiamento de milho a deverá fornecer sementes para a Iavoura
94/95 30 sacas do rnlho, 10 do arroz a 10 do feião.

As atividades pare o novo perlodo agnIcola, 94/95, iniciar-se-ão a partir
do setembro prOximo, quando deverão ser providenciadas as ferramentas
e sementes necessárias.

o potencial agnicultavel na érea do Ocol, sem derrubar as matas ciliares
o Ce 70 hectares.

,.i	 ?r t,
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24. Conclus6u

Todo osse quedro ö urne eloqento demonstração da precariedade des
condicöes do vida a qua estão subrnetidos Os Guarani do Ocol a uma
evidOncia 00 quo as medidas ate então tomadas foram insuficientes a
paliotivas,

o laudo antropolOgico do Cervaiho da Associação Brasileira do
Antropologia ABA (1981), 0 Os relatOrios do Shelton Davis a Robert
Goodland do Banco Mundial (1987), do ComitO Assessor do Meio
Ambiente do Eletrobrás (1989) o, recentemente do Silvio Coelho-ABA,
o do outras autoridades quo visitaram a Area, são unánimes na
constatação dessa realidade, quo exigo providências urgentes.

Além des providOncias qua it vem sendo adotadas, constatase a
necessidade do uma coordenação rnais efetiva des açóes na érea, bern
como da participação mais intense, através do aporte do recursos e
outras providOnc;as, do outros Orgãos das esferas federal, estadual a
municipal. -NSo dove ser esquecido ainda quo a situação atual da
comunidade é também fruto da colonização patrocinada pelo INCRA,
através do Projetointegradode ColonizaçãoOcol, iniciado em 1971 corn
a titulação e assentarnento de colonos em terras originalmente indgenas.
A participação dosts ótgão e imprescindIvol no equacionamento da
quostão territorial.

Este proposição encontre fundamento no fato quo, desde 1993, a União,
Estado a Municipio vOm se beneficiando corn o pagamento do royalties
advindos da produção do energia pela ITAIPU. Esses royalties são
destinados 6 compensação pelos efeitos causados pela formacão do
reservatOrio e conseqüente inundação das terras. Tanto assim que a Lei
Orgãnica do Municlpio de SAO Miguel do Iguacu, promulgada em

. 05.abr.90, preocupase corn a questão, definindo que tais recursos, a
nivel daquele municlpio, 'serão preferencialmente aplicados nas
comunidades diretamente atingidas pelo reservatOrio da ITAIPLJ
BINACIONAL, o comunidade Indigena Av-Guarani (sic).

As evidéncias, no entanto, são de quo aquela Comunidade indi9ena não
tern tido acesso a esta forma do compensação, embora os montantes
recebidos polo Estado a Municlpio sejam expressivos, principalmente se
comparados corn as necessidades dos Fndio,

o GT considera fundamental o envolvimento do todos asses Orgãos, sob
pena de, sua omissão, por em risco as iniciativas unilaterais da FUNAI E
ITAIPU, visto quo estas não terão o alcance desejado, sea por falta de
recursos, atribuição ou conhecirnento da melho,' técnica a uulizar.

Recentemente, alias, enquanto o GT cumpria suas tarefas, o Exrno, Sr. 	 -
Presidents da Repblica Federativa do Brasil, assinou 0 Decreto n° 1141,
de 19mai94, quo disp5e sobre as acôes de proteção ambient -211, saCide
8 apoo as atividades produtivas voltadas 6s comunidades ind(genas-.<
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definindo•as corno encargo do Unilo, a serorn desenvolvidas mediane
programas riacionais a projetos •speclfucos, slaboredos a executados
pelos Mnistérios do Justce, do Saude, do Agriculture, do Abastecimento
a do Reforma AgráriL do Meio Ambiente e da AmazOnia Legal a da
Culture ou por sous orgãos vinculedos a entidades supervisionadas, em
sues respectivas irw Ce competOncia legal.

Este Decreto estabelece textu&mente quo, pare a realizaçAo do; fins
propostos, sero prornovidas art icu t acOe s corn as areas governamentais
e no governamentais, cujo envolvimento so face necessário Para
assegurar o suporte indspensavel a eficcia das 096e3.

Constitulu também Comiss5o Intorsotorial Para definir objetivos gerais,
analisar a aprover programas a projetos a estabelecer prioridades pare
otimizar 0 uso dos recursos financeiros, materials a humanos exisientes,

0 GT no pods deixar do considerar tat situaçào, entretanto propOe
tratamento diferenciado pare 0 caso em pauta, haja vista as açes qua
it yam sendo desenvotvidas no area do Ocol.

Além disto, a FUNAI a 0 Setor Elétrico, através da ELETRONORTE, detm
experiência considerada bern sucedida no tratamento do questöes
some than toe.

Por oportuno, vale $ernbrar qua essa experiOncia foi inspirade em
convénio firrnado em 1987 entre o Ministério do Interior e o Minislérbo
do Minas a Energia, corn a partbcipacão da FUNAI e da ELETRO8RAS,
Para articutação do açóes objetivando definir e implementar alternativas
viáves Para os empreendimentos do Setor Elétrico face a presença de
comunedades indigenas. Embora vencido o convénbo, nele reconhecia-se
a necessidade do considerar corno parte integrante de empreendimentos

. do Setor Elétrico, a proteção permanente des terras a comunidades
indigenas afetadas e quo as concessionárias deveriam revisar, em
conjunto corn a FUNAI, Os acordos enterbores pare verificar as cond'çôes
reals daquetas comunidades afetadas, visando sua assistência,

Objetivamente, 0 GT prope urn programa de açôes coordenadas, fruto
da constataço dos probbemas da Area, a qua a ITAIPU BINACIONAL so
integre formalmente as atividades a serem desenvolvidas, medante
convênio corn a FUNAI e outras entidades, compondo replica aciaptada

realdade local, do modebo adotado pela FUNAI e ELETRONORTE. Este
programa, uma vez acoihido pela FUNAI, pela ITAIPLJ e outras entidades,
sera oferecido 6 Comissão Intersetorbal criada polo Decreto n° 1141 de
19.mab,94 anteriormenta citado, como instrumento concrete pare a
implementação das açóes pretendidas per aquela medida do Exmo. Sri,
Presidente da Repblica.	 (
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3. PROGRAMADEAçAO

o Prorem.e a sir proposto pare os Indios Guarani obedece as diretrizes
eStabeIectdaSnOCOnvInIQFLJNAI/ELETROBRAS (1987),decerternormativo,
concernentes a responsabilidade social dos concessionárias do Setor Elétrico,
no sentido do estabelecimento Ce convnios especificos bs comundades
afetadas, pare minimizer os impactos diretos a indiretos dos empreendimento5
do Setor a maximizer 0 nfvel Ce bern ester a condicos gerais Ce vida des
populaces snvot6das.

Muito embora a postrIo,1, o Programs poderá v&er-se das experiências QUO
estAo sendo born sucedidas noutres áreas, como o Programa
WAMlRl-ATROARl, em função da construço da UHE-BALBINA a do Pro rarna
PARAKANA, em funco da construc3o Ca UHE-TUCURUI, implantados e
operados através Ce convOnios firmados polo FUNAI corn a ELETRONORTE,
corn 25 anos de duraço, quo prevôem Os recursos financeiros necessários 8
obrigaçöes de porte a porte, arnbos id no oitavo ano do execução, corn o
término previsto pare o mo 2013.

Esses programas tern constituido urna inovaçAo no indigenismo brasileiro pela
especificidade do sue atuaco, voltados pare as peculiaridades culturais dos
grupos envolvidos, baseando-se num acompanhamento e avahacâo
antropolOgica sistemática, Outrossirn, o desenvolvimento dos acôes nos
campos Ca sada, educaco e atividades produtivas obedecern a urn
acompanhamento tecnicamento qualificado, Para evitar-se as improvisaçóes
o o empirisrno. Isso tern resultado nun trabaiho eficiente, corn urna resposta
vislvel, na prática, 63 comunidades envolvidas, respaldado cientifcamente
tanto Palos profissionais envolvidos como pelas instituiçöes cieritIficas ou
universitárias quo atuam através de convénios associados.

Urn fator importante quo dove ser destacado é o caréter responsävel Ca aço
• Indigenista adotada, no sentido do evitar-se o paternalismo, o fomento de

unecess/d8dese artificiais e a dependência do grupo indigene, contrrios ao
desenvolvimento do sue autonomia e autodeterminação, objetivos finals do
Programs.

No preserne caso, os recursos quo seriam assegurados por urn Convenio
firmado pelas partes citadas, constituiriam urna garantia Para sua viabihzacão
o continuidade ao longo dos anos, pare tornar posslvel o processo lento e
gradual que constitui o soerguimento, recuperaco e desenvolvirnento de uma
sociedade ind(gena, corn sue participacào efetiva em todo o processo. Os
recursos nunca podero ser usados Para que'rnar etapas, Ou fazer mi/agcef
ou transformaçes rpidas, numa comunidade meramenie expectadora e
epática.

/
Por esta razão, o GT considera recomendável a previsào do urn prorama corn
duracão de 25 anos, porém, corn planejamento quinquenal de açöes, revisado
a aprovado anualmento pelas partes envolvidas.

__1,,,_13
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Outro fator também Inovador iem sido o caráter técnicoad min srauvo
edotado, visando urns melor ailizaco no execuco das metes, bern como a
continuidade des scôes, em funço Ca longa duraçáo do seu perlodo do
abrangència, considerandosis instebilidode administrative do Servico Pjbhco.

sso tern sido possrvel etrevés do urns major independència administrative,
supervisionada por urn Conseiho Consultivo, composto de representantes das
partes e também convidadosdestas Naturairnente a escoiha dave recar sobre
pessoas do comprovado conhocimento a envolvimento corn a problemática dos
Indios em quest5o. Ease Conseiho constitui urn OtgAo de fiscaIizaco e
acompanhamefltO ou moflitoremento do Programa, tendo por finalidade zelar
polo cumprimentO des diretrizes a obetivos das açes propostas.

o Programa sert do responsabilidade do ante corn personalidade juridica, corn
o registro do convOnlo em cartOrio e inscriço no CGC, a, no caso, corn
lig açào administrative corn s FLJNAI, através da Administraçâo Regional do
Guarapuava/PR. Serê edministrado por urn gerente. pertencente 805 quadros
da FLJNAI de ormaçâo indigenista Os recursos serão repassados diretamente
80 Prograrna, quo teré urna conta bancária independente A aplcação dos
recursos obedeceré a progrernacão anual aprovada pelo Conseiho Consutivo.

o Prograrna AvéGuarani poderé constituir-se
Indigenismo brasileiro no tratamonto da questão
abrangente e especifica, assegurando os recursos
necessérios 80 desenvolvimento dos aces.

experiència Impar no
Guarani, de maneira
meios compativeis. e

,

\

I
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4. PROGRAMA AVA 'GUARANI

4.1. Definlçlo;

o Prograrna Av6 .Guarani 6 uma sugestäo a soluç5o dos problernas
encontredos, a destine-se a prester assistènca em diversas areas do
atuacão a Comunidade Indrgena Avá-Guarani, afetada inicialmente polo
processo de colonizacão e recentemento pole construção da hidrelétrica
do ITAIPLJ, no Estado do Paran& no 5entido de minimizer seus impactos
dretos a indirstos sobre a mesrna. As atividades previstas no Prorama
ser5o custoedas pale Unso, Governo do Paraná, Municipio de So
Miguel do lguaçus ITAIPU BINACIONAL.

As acOes do Programa proposto poderão ser modificadas pare serem
adequadas a meihoradas, 6 medida em que alguma situação, de qualquer
natureza, assim 0 exia.

Prope-se qua o Progrerna so dO através do finenciamento integral de
e96es divididas em trOs categories:

1 • Atender as necessdades lmediflt,83 do Comunidade Avá-Guarani;

2- Doter a Comunidade Avá-Guarani dos meios e condcOes
necessaries pare quo, a médio prazo, posse interagir do forma
harmoniosa a equiibrada corn a sociedade nacional, sem preu1zo
a sue identidade cultural;

3 . Permitir a continuidade des açóes a curio, médio e longo prazos,
Para qua 0 desenvolvimento comunitário da sociedade Avá•Guarani

.	 posse ear consolidado, objetivando sue autonomsa e
autodeterminaçOo future.

42. Aspecto Juddco:

Através do Protocolo do Intencóes (Processo/FUNAI/BSB n° 0178/94),
datado em 20.mai94, firmado entre a ITAIPU BINACIONAL e a FUNAI,
foi designado urn grupo de trabalho pela Portaria n° 454 de 06,ma.94,
e carte E/DGB•DGP/Fl/021/94,de 21 .jun.94, Para elaboração do urn
diagnOstico da situação atual da Comunidade Indigena Avã-Guarani,
localizada no municrpio de São Miguel do lguaçu, Estado do Paraná e
apresentação de soluçóes pare os problemas encontrados.

Por-tanto, o presente relatOrio, urns vez aprovado poles altas direçóes da.
FUNAI a ITAIPU constitul-se n fator motivador do Convênio futuro o
qua) perrnitirá o desencadearnento do Programs.

------- -
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Juridlcemente 0 Programs Av6-Guerani esté fundamentado no Lei 6.001,
do 19 de dezembro de 1973 (Estetuto do Indio), e mais recernemente no
Decreto n° 1.141, Os 19 Os maio 08 1994, já citadO enteriormente quo
vem direcionar as a96ess medidas aqul propostaS.

4.3. Objsdvos do Programs Avd-Guaronli

Os obetivo$ gsrss do Programs säo:

1	 Equitibrar as retaçOes econmicas e culturais entre 9 comunidade
lnd(genas a socteciade nacional;

2 . Garantir o usufruto exciusivo do area domarcada, definida para os
ndios Avá-Guarani, conforme a Lei 6.001, ertigo 2 0 , Pargrafo 9°;

3- Meihorar as condiçOes gorais de vsda, segundo as aspraçOes dos
própriQ$ Av6-Guaran;

4- Ampliar a compreenso dos Avé-Guarani acerca da realidade
sócio-polftIca brasileira;

Para a realização desses objet;vos foram previstas acöes nos campos
edministrativo, de obras e infra-estrutura, habitacäo, do saide, educacäo,
etividades produtivu, s fundiário.

Pare 0 melhor desempenho des aces, bern como facilitar Sue
coordenação, acompanhamento e avaliaçào, as atividades foram
agrupadas em sub-programas quo, ao mesmo tempo, defnem as areas

O

de etuaço do Prograrna, a saber:

1. Sub-Program. Téccico Administrativo

2. Sub-Programa de Obres e Infra-Estrutura

3. Sub-Programs de Sade

4, Sub-Programs do Educacäo

5, Sub-Programs do Apoio 6 Produco

6.	 Sub-Programa Fundiárso

Cada aco proposta em determinado Sub-Programa não está dissociada
dos demais Sub-Programas, nern tampouco das expectativas existentes
na Comundade Avá•Guarani. Ta's propostas resultam das dscussôes
entre os membros do grupo ce trabalho e os porta-vozes da comunidade,
bern como Os sue reordenação técnica no seritido de compatibiIizáIas.

-



COMUNIDADE INDIGENA GUARANI DO OCOI
-	 MUNICIP0 DE sÃo MIGUEL DO IGUA?U

Por outro lado, a sxecuc8o dessas açães estará vinculada a urn
acompanharnento entropogico permanents a tim do permitir a
elaboraco do criténos e a detecço do mornento adequado pare a
lmplementaç5o Ce cede etividade, seguido Ca urna avaliação de sues
conseqOncias sobre 0 cotidiano Av•Guarani.

Soria temeroso, portanto, a elaboraçAo prévia do urn planejamento
exaustivo, corn cronogrema do execuco pare os 25 enos previstos pare
o Programs.

Dessa forms, 0 GT propóe uma sstem6t1ca de programaçAo e
acompanhamento quo, partindo do urn documento preliminar onde
esteam relacionadas e embasadas as atividades do Programa, sejam
estabelecidos enualrnente cronogramas do execuçào do acordo corn a
avaliaçäo resultants do ecompanhamento especializado de cada

. Sub-Prograrna. As aces quo serão propostas a seguir referern-se 80
pnmeiro ano de atuaçAo do Programa, considerando-se a sua urgênca e
a possibilidade do execu95o.

4,4, Sub-Programs TcnIco Admlnlstrativo

a) Objetivos

1 • Vies gerencar • promover 0 acompanhamento do Program..
Guarani;

2 - Dove prornover ainda a compatibilização do todas as açôes
previstas nos sub-prograrnas.

O

	

	
3 . Realizer as evaliaçóes periódicas a montar programaçöes anuais

corn base nassas avahaçóes.

b) Dirsuz.s

1 - 0 Prograrna tore urn gerente, pertencente aos quadros da FUNAI,
corn formação indgenista, a quern caberá a coordenação das
atividades, a preparação da programação anual, Os relatOrtos, a
movimentação da conta bancária e sua aplicação, segundo a
programaço aprovada.

2 - Sore auxiliado por urn funcionário a nivel adminisuativo.

3	 A sods administrative do Prograrna estaré localizada em
dependOncias da ITAIPU BINACIONAL em Foz do lguaçu,
artculando-se corn a Administração Regional da FL.)NAI em
Guarapuava.

t	 I._;%
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4 . 0 Programs contará corn ume viature pare Os desocamenos
ed minis traUvos

	

5 .	 Indispens.ável a essossoria especiakzeda nas areas do
entropologiL medicine, educaç5o e agronomia pare o
ecompanhemento • avaiaçäo da açôes.

C) Metal Flelcas

1 • D.sIgnIç$Q do gerent.

2- Formaçlo do Conseiho Consultivo

	

.	 3-	 DeSIgnaçIQ do 1 auxillar administrativo

4 . AIoceclo do sedo administrative em Foz do Iguaçu

5 - Proviso do squipamentos pare sede administrativa

6 - AquisiçAo do 1 viatura tipo utslitário, corn previsão do serviços
ou garantia do rnanutençAo

7 . Alocac5o do rocursos pare deslocamentos administrativos

	

8	 AIocaço do recursos pare viagens e diárias (viagens trimestrais)
do membros do Conseiho Consultivo

	

9	 Reatizaç5o do reunióes enuais do evaliaçäo e programaço des
etividades pare 0 ano seguinto.

10 . ArticulaçAo corn o Governo do Estado e Prefeitura do São Miguel
do $guecu pare assinatura do convênios, visando a
irnplementaçAo dos subprogramas nas esferas espec(ficas de
sues stribuiçies.

4.5. Sub-Programs di Obrass InfraEstrutura

a) Objodvos

1 - Coordenar todas as atividades relacionadas corn obras em
andamento ou previstas no Programs.

2 - Desenvolvor projetos especificos pare as instalaçóes de
atendimento a comunidade e construção do novas habitaçOes
para as famflias indigenas, observando seus costumes e
tradiçóes, a exemplo da utilização do fogo dentro cias casas,'
bern como o disanciamento entre as moradias e outros.

18
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b) Mites F&css

1 • Agulsiço di urn barco Ce aluminlo corn motor Ce 15 Hp e balsa
pars s trevessia do braço do reservatório Ce divide a area.

2- LmpIentaco Cs Jnstalaç6es hidruIicas e sanitárias domicihares
s eneria slétrice ne sede do Posto s escoa.

3 • ConstrucIo di dues cases pare professores prOxsmas Ca escola.

4 • Apolo I construç5o di novas cases, no maCida do interesse Ca
comunidads.

5 • Construc5o di urn ermazém	 depOsito pare produtos a
lmplernentos agr(colas

6

	

	 Construco di urn ambulatOrio e gabinete dentário, equipados e
dotadosde eIoamento pare os atendentes em servico no Area,

4.6. Sub-Programs di Saud.

a) Obj.tivos

1 Propiciar a meihorsa dos condiç6es gerais de saide e bem-estar
dos Indios guarani através do açóes coordenadas no campo da
med icsna preventive.

2 - Integrar as eçes di saudi preventva corn as atividades
educecionais do Escole Guarani.

3 - Desenvolver educacäo sanitária ambiental.

4- Promover açôes e conscsentização relativas ao saneamento
bee co,

5 - Prover o atendimento do sade primério a dentário no própria
aldeia.

6 - Oferecer condiçes do atendimento especializados em hospitals
e clinicas, através do SUS e de convênios.

D

/ I

/
/

7	 Contratar e capacitar, em todos Os nrveis, mo-de-obr4
especializada.

39



COMUNIDADE INDIGENA GUARANI DO OCOI
MUNICIPO DE SAD MIGUEl. DO GUA?U

b) Recursos Humanos

1 • A coordeneç5o do sub-prograrna do sauCe estar6 sob
responsabUidade Ce medico sanitarista, a ser indicado.

2 0 at.ndimento de sauCe, a nivel primario, sera realizado na
eldeis por 2 (dois) auxiliares do enfermagem, a serem
contratados S treinados especialmente pare a prestação Ce
servcos na Ar.c dada as especificidades do CBSO.

3 • Peri(Aicaments sore contratado profissional especifico pars
realizer 0 trotamento denterio Ce toda a populaço Ca aldeia.

4 . Treinemento • cepacltaçOo do pessoal contratado.

C) Mstas Flsicas

1 • Aquisiclo prI6dca do medicamentos

2 - Elaboraço do ConvOnios corn hospitais e clinicas

3	 Melhorsa dos Eondimentos emergencsais

4 - Contnudads do programs do imunizaço do aldeia

5 - Contrataço S treinarnento do 2 (dois) auxiliares de enferma9em

6 - ViabilizaçAo do stendirnento dentrio.

• 4.7. Sub-Programs d. EducaçIo

a) Objetivos

o sub-programa do .ducacão tern como objetivo geral a irnplantaço
do urn sistema do educacão escolar formal e informal quo atenda as
aspraçOes do povo Guarani, valorizando sua culture, sue lingua e que
os prepare pare a convivência harmoniosa corn a sociedade nacional.

Especificamente o Sub-Prograrna propöe:

Capacitar, treinar e reciclar o pessoal envolvido corn as
	 I

atividades educacionais Ca Escola Guarani, através de cursos,
encontros, seminrios e outras formas do treinamento.

•,,

7 -.
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2 - Promover, alérn do ensino formal, especifico Ce escole,
rnodandade; •ducativas no formais tais como ertesanatos,
cestaria • Costumes e noçôes básicas Ce saCide, higiene,
saneamento a técnicas egricolas.

3 . Eleborar a produzir materiel didático e5pecializado a
caracterlltico do culture Guarani, incentivando pare tanto a
particlpaçIo direte dos elunos.

4- Estabelecer urn programa do estudos e pesquisas na area da
lingistica, entropolOgica 0 etnológica corn sues aplicaçôes
voltadas pare as atividades educacionais.

5 - Organizer urn corpo técnico a administrativo quo garanta a
.	 apicec5o, ecompanhamento, assessoria, e evaliaco continua

das atividades previstas neste sub•programa.

b) Dir.utzes

I • A escola Guarani deve set por excelOncia o espaco cultural do
grupo pare iou fortalecimento como povo, preservando e
valorizando sue lingua, seus costumes, suas festas e tradicöes,
pre parando-os dessa forma pare o conv(vio corn a socedade
nacionsi corn Cutonomia.

2 . A .lfabetizaçlo so data no lingua materne pare todos os alunos.

3 - 0 ensino da lingua Portuguese so dará quando os alunos
dominarem o códgo escrito no lingua Guarani.

4 - 0 ensino regular do 1' grau daverá so adequar em seus horários
0 cronograrnas 83 atividades tradicionais do povo Guarani.

5 - Nas atividades curricul8res da escola Guarani deverão constar
alérn des atividades de alfabetizaço e das atividades seradas,
noç6es basicas do sade a saneamento.

6 Nas etividades do alfabetizaço devero ser considerados os
aspectos do transmissão oral dos conhecimentos tradicionais do
povo Guarani.

7 - Corno método do alfabetizaço sero seguidas as seguintes
etapas:

a) Conservacao sobre fato motivador (oralizaco)
b) Desenho do fato motivador (coordenacão motora)
C)	 Escrevor sobre o fato (palavras pertinentes 0 pequen,4

frases)	
1d)	 Leitura des palavras e fra,ses	 4

7/
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4,8. Sub-Programs di Apollo è Produçlo

a) Objstivos

1 - Garantir, em prrneira inst$nca, a produço agr(cola di &irnentos
pare subsistência Ce comunidade, meihorando seu nivel
nutricional.

2 - Gerer urn excedente comerciatizveI pare o suprmento Ce
gneros industrializados it Incorporedos 80 consurno Ca
comunidads.

3 - DversifIceç5o a aperfeiçoarnento dos atividades produtivas:
pesce, ertesanato, criaçao Ce animais, eves e outros,

b) DIs'strlzss

1 Observncia dos costumes e tradi(;es Guarani quanto as
reaçóes de parentesco no definição Ca utilização territorial, onde
a famflie extensa possul autonomia politica e econômca.

2 - Incentivo a apoio as atividades agropecurias familiares.

3 - As ativdades coletivas, em regime di mutirao, realizadas em
areas mecanizáveis, nAo deverão prejudicar as iniciativas
anteriores, apenas, secundariamente, constituir urn reforço
excedente.

C) Mstas Rs4cu

I - Aquisiç6o di ferramentas

2. Aquisiçlo di sementes: 30 sacas do milho, 10 do arroz e 10 Ce
feij5o

3- Aquisiço do dues juntas do bois e uma carroça

4. Aquisiço de uma grade e urn arado aiveca Ce traço animal e
urn rob-face

5- AquislçAo do arreamento: corda de cizel, canga, corrente

6 - Aquisiçào do material de pesca: anzóis, chumbadas, etc.

7 - Aquisiço do motor monotAsico 7,5 Hp., pare moinho
descascador de arroz

8 - Aquisiç5o do quatro caiques pare pesca.

t.

0

J(.
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9 • Conserto di urns grade do traço animal, existente no area

10 Cultivo do 58 he, pare lavoure do subsistncie e 12 he Ca
lavoura mecaruzada

11 • Forrn.cho di pastagom (4 ha)

12 Construç5o ci4Ca do aroma farpado (1.600 m./4 fios)

13 - Trabethos comunitrios: ptantio do frutlferas e mudas natives
(reftorestamsnto).

14- PIanto di cans-de-açcar

15 - lmplantacOo di horta e fruvcultura (pomar) comunitárias

16 - Realzacio di cursos do capacitação agro-pecuria

17 - Aquisiçlo di eves (matrizes)

49. Sub-Programs Fund"

a) ObJ.Uvo

Dotar a comunidade Ava .. Guarani do urn ou mais territórios, na
impossibilidade de uma area continua, compat(veis, nos termos
constitucionais, corn a preservação do sew "bern ester e necessérlo a
sue reproduçJo fls,ca a cu/rural, segundo seus usos, costumes e
trad/çóes,' extonsivos eQs grupos ou famflias Guarani atualrnento
dispersos no regiAo.

b) DlreuLzsa

1 - A ocupacAo massive do Oeste paranaense nos Ciltimos arms
descaracterizou todo 0 habitat natural, substituldo pela
agroindstria intensive, tornou impossivel a identificação dos
territOrios tradicionais, os Tekohás Guarani, como a FUNAI vem
procedendo recentemente na região litornea, exiindo uma
soluçlo realists e urgente.

2 A estratégia, segundo o Professor Silvio Coelho, do Associaçäo
Brasileira de Antropologia . ABA, parece ser a locaIizaço de
'i/has eft)gio' nas rotas tradicionas do migração, asseurancio
espacos territoriais que permitam a reproduço dos padrôes
sócio-culturas e econmicos desses contingent.es humanos
minoriténos'.

/ .
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3 Serb fundamental, nesse contexto, a compreenso 00$
Av-GuersnI coma urn povo dividido por fronteiras nacionais,
arbitrariamente detinidas sues especificidades sócio-cultures a
econOmicas a as motivaçes de suas migraçóes seculares,
reforçada, no atualidade, por problemas relativos a coexisténcia
do sub-grupos difererfles ow a situaç5o do submssão pee
utitizac3o do trees raservadas pore outras etnias.

4 - Sort Importante aprofundar o conhecirnento especifico sobre a
comunidade do Ocol e SU8S relaçóes corn outras comunidades a
grupos tanto no Peraguai, como no Brash, particularmente corn
aqueles dispersos em Rio des Cobras, Toledo a outros,
supostarrbente oriundos da rnargern esquerda do Rio Paran, a
partir de coIonizaco a do implantaço de ITAIPU.

5 - Na relaço desses iridrgenas corn a terra, é importante ressatar,
ern pnimeiro lugar, qua a perambulaço a a estabelecimento num
ow noutro local acontecem num territónio quo tradicionamente
ö GuaranI.

6 Em segundo lugar, a relaç5o do parentesco é fundamental na
definição do território enquanto espaço Guarani, gerando a base
cia organizaco social quo é a famflia extensa, que possui
autonornsa poRtica e econômica.

7 . A emigracao ou a flxeção' ö assim orientada pelos Iacos do
parentesco e/ou pole Idontidade do seu sub-grupo.

8	 A comunidade it manifestou desejo por area nas proximidades
do Rio Parent, entre Foz do lguaçu e GuaIra.

C) Mstas Fscas

1 EIaboraço do parecer antropolOgico detalhado sobre a
comunidade, corn vistas ao melhor entendimento de suas
relaçóes a dos fundameruos do sue reivindicação

2 . Designaco do uma comissão, coordenada por uma das partes,
pare localização do urn ou rnais ternitOrios passiveis do ocupacão
o compativeis as necessidades guarani. Da comissão dever
fazer parte representante cia comunidade indfgena e, quando
necessário, solicitar o apoio do outras eritidades governamentais
ou no.

3 - Definiç5o do onigem de recursos e do(s) responsável(eis) pela
eventual aquisiço do area(s).

a
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L R.comsndsçøss Final*

Este Programs deverá ser objeto de Convénios entre as partes, Os quais
dafiniro as respectivas responsabilidades a cobertura financeira, em
funçào de orçamentos a serem por alas especificamente estabelecidos.

As acôes etualments em curso devem ter continuidade, pois
correspondem ès necessidados meis prementes da comundade.

Nests sentido as pertes it envolvidas em trabalhos na area deverão
agilizar provdncias caso a caso, sob  coordenaçAo da FLJNAL

o GT recomenda qua as dreç6es das entidades signatárias do Protocolo
busquem urn rápido entendimento entre si a corn as outras partes
nominadas, pare viabihzaço do Programa proposto.

0 GT coloca-se a dssposço pare quaisquer tratativas emanadas das direçöes
respectivas.

Foz do Igueçu, 20 de juiho Ce 1994.

n'
Cornëlio Vieira de Oliveira . UNAI	 Gilberto Valente Canali - ITAIPU/ME

77'-7^rR-- an - U I1	 46

Ed' 10	 tolli Rodolfo Gonzales Zarate - ITAIPU/MD
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DIRETORIA AM:NITRATIvA BRASILEIRA - 	 At.

SUPERINTEND2NCLA DE SEG. EMPRESARIAL - SE.AB
DEPARTAMENTO DE SEGURANcA DA CENTRAL - SEC.AB
DIVISAO DE EGUANcA DL RESEVAT6RIO - 5ECR.AB

RELATÔRIO SECR.AB/013/95
Em 19 JUN 95

1nvo de area da I. - Avé-Guarni

1.	 No iniclo da manha do dia 15 JUN 95, 1nograntea da Cornunidade Av- o:ni
da rego do assentamentc. iocal i zado em	 nt.a Rosa do Ocoi, margens dl: rae:ve:
do	 '.eip, apo ^ ados por intearnes do	 om'	 eOo.n:.'.genas u	 te

invadi:ar a area de poninsuic do omba-C.o - Reuio B:ci:o e B	 e.
instaenoo ant GEt barracos de lone pastice eprocnac nana O adu	 a	 t

Pare aoes5rern co ocal, os invasores esourarai o cedoaoo do porto e acode :•.

Refuc:oneqeia regio, Foi observado quac vie do aces.io !,aginal a oer'o
foi	 ;ad;- 	 provavel men te venco faciliter a 2 ntrada dos 1 rtvaores.

3. Lidear:	 i invasores o Cacique SILVINO C. M WASS e o:ioo-Cac:que 	 EDLR0 ALh/
TUP-	 pennedos por JEFFERSON BORCE, .igaoo a Pa s, 	 e Terre a ARTNA do
do Co:elr;o Ind	 nista .ssicnerjo-CJMl.

4. A invao	 cornunicada ac, PostoPolicioi do Vita A 	 e(,- represontano	 nca..
Nacionoi	 :ndjo-FUNAI, JORGE BALVARECd, qu	 etua junto a cornuriidaci	 u.gen
Sant ,:, Rose :ic Ocoi, por volta da	 09 nores daquee die,
sobre o pianejamonto da invaso.

5. Naqueta rnesme data fol divulgazie	 NOTA DO POVO (3UARANI	 POPULAcA	 A
IMPRENA E ALJTORIDADES , ern ano..o, poie ., uai alegan es tar em, reocupe: e•
per tencerania seus an tepassados	 ja. a	 aaresanta cerec te r

 sticae
a area do 0co. 0 insuficierte p:a todo a comunidace, aumencartdo a .nc 	 a::,
doencs; .'? pretenderL c:ntar :om a oc.ehorocSc de	 B	 a FUN A:	 3AMA

S	
presevaca: do area ocupaco. Na nesma Noa a;<ier uo	 d ent:r.0	 :o nn
a area	 n . gone e qua a rnesma	 a cenra rcaoe	 :on	 :,co cono: ME-P1 vl.e 1tUc
Cons t:u.: Feceral;	 ..o a	 itapu Bi:ione.	 1noo:e	 :..
terce i r o	 6	 ha	 quo so sitern ro e :entro cc a	 adiaa
Biriacone. a a F'UNAI se)cm recrseo.:oas po.0	 se vir c :	 ntar
integontas ce comunideda ndigana.

6. A area qo Ds in v asores pretendem usufruir por oes dan:mi:eda oc Pac 	 -.n' ,lneuv
622,9 na.

7. Os invesoros estavam do posse do urn mapa ca regio, aabcrado pe	 :
consteoearea quo fci invadide. segundo .oicirio de inn	 .nsa, c refa,	 a: ac
cbjeo di,	-atat vas onteores fan Las en ,.ree ieipuBinacjcnej ea '!A	 ;:sa:'nc
urna cnes quo seriern pass voia do reassentomento Oc cornnicae Ava-Juae,-1

8. Ernbore no manifestassem agress1v ;jade , os 1nvasca 	 drnnCi r.:.

fieche, lancas, etc.	 e faces.

SEC.A8
R. em2O/	

I	
DU	 U BIBEPQ'L TA

pox

Peg. L'	

LI	 -•'	 P) 1	 DIV. de Seçuflça do
L



—J

Paw

S

e i:.td.o	 do	 .'i.:t:;L]t;i	 vii;.	 i.:r:
::i:.L.. imp:t:e:t ;i... autoridades e orqao caiiqri:I:.e	 pe J:iO (LLL I S
itihO de ] ' 9 5, reCIi1t)OU de Jili3:t.e.1rt pii tl;i. 1t. ;i:t:e;L do ParaW Pit i

122 .9 ]:i.	 ::ji.te é de posse i]ule]llcriii C110 MSSO	 o1'c
::1.CO]:.t.]:r.i.7. 'Elil mdos rl,i, :[t..J?lt ]ii.':.i.. o:ri;ii

os mntivos	 .1t.I.'E nos :LC7.ttJi1. a :li. 2,e:r essa rEt.oirI1:..L . . :1:.:.L L'UIi os seanintes.
Eni 1982. tivemas nDssas terras inundadas pelo :I..;i':.i 

ti.L]L1.C3..OtLLi. C transferidos a t . .it.u.io p.iji i:lo piri. a Area :ir (:.ir.
'om.	 )EIi	 2 Ci ha	 ixra :nia:k de 3 Ci Ci	 r.:tE:rit.0	 j.1J	 hi	 a
E;i]i.tcLorL;I.l rio deu	 o]_t do ao rio so : l xL" ' :ki. ' iT1i. iunftLirJ..o

A rti.:l.?.i	 ai:e;i	 do	 i:::r oo r	é	 .i_ ia uf....'J...ri.i:.e para flOSs a	 s oi:e1ni;:tIf
ITLS Lt • ou.:Lt.i.i.rai e reliq.i.os a oomo nos q a:tarit.e o	 !ap..I::.u.io 2 3 it
Constituigho iras lie....

A. 1.i:ea de Far;iri. Pork,. nos tcd. Lndi..:a.1.a pia pt:C prli. ItalpuL.
:. rotada por t:.oda (:ri]ruuu_dade .i_riiiqerit •L;tIj.._ (ii	 arL_i..,. por'ia.	 I:.E 1: j';:.!  a
.:.T.1ti..pu .b.3..i;L':J_oIiai. n;tc' C. :ret.3_t7ou 11055 ,L i:.t its terncia ptra 18.

	

.:i. n' t'tIcJ..a dc i:i'r as coin.o	 e:tin.lnos es	 t;irrelas	 s U] i1.:I.t.r:. iri e
:i malaria • t:.e:ii ati..n:iido tn:uatos de rLos as crialç as e ;i.th:L1.tos • pot

c;Lus a da L].iS Uti(.1.it'::flC.]..L de terras para nos ---,.o0 p:LaIit ci de ith's is t.nc.i.a

	

.IL iiial:.a na ;lre;L Parana Pork,	 a'rath pa:i:i. tiö s 'uat:at....i. e i.tereiitos
pres erva- 1... d'E set erru'i.do 'o:ra arc:LcI th 11:.a.i.pu. Furial e Iburii.

No :rlrxrile.Iit.o, t.oda a Area F'arani. Fort es t.,. sob c i conit.role &t coml:crLndade
AFJL . -. 'fltaranii C parent.e ':l.:p.,I.:rI.Il.L ?LtC 1.71Ct311 do Mit.ci Grosso. S .o Fau]..c',.
:...t:a '::it.arjr,.,. Rio Grande i_Ici Su]_ e Espirito S;int.o
I.eliin±t.ar a Area e p;irtiripar em ILos sos Atuais i:eii.

A ci::tni:in.i.i::I.ai:ie AI7 j -.. (i.:l,rant. fa z as seguintes e.i.

	

Le ;i. Funai tOIILC pro .i..dn,r:ias	 i:rrteriiatas	 e co1,:..., ..;...
.i.et.itl ti_ct'	 io	 area	 .:L:i:i.:...'rcta ,	 iit:o.i.:LriIo	 ;i	 e:ti:.t:i ':i	 r3.e	 €f S

5 t.:i:aiiias	 C	 S CJ .	 (iI.iE:iiI..:t:(.i:.	 .	 . .	 .
F ederal Bras .i:I.e....:ia

1 lie	 . It.a:L:u iE;iriao i.otta]..: 	 .	 .	 .	 .	 . ..	 . .	 . .:
±i.,t diflt.ro dIL area i	 Pori

.011105	 mi....s	 de	 ilD	 PEs':,'Hs.	 entre	 ..:..H .....Ii..::
e:ittraram na area de :Farat;L Ford.
(ua]..qi.i.er proi;ftein;i que	 xs s a iiir ao]:i.I:eoer	 a aiqueiti. de nossr
ttLTl 3. I I	 b	 rI	 IIF	 I	 ''JL 4 b.] ] 3	 fin	 Li	 1 1)l.t	 t'1l1	 1 O1LLl	 .	 Ff1111
0r:qI.ci:;	 res]i.onLsave_1_s	 pe y on	 ...................... F.............................
wos. 'E neste :rcicriitt.i:.:

_.5s.1.]Lrl:1l1 re )n ..l

SilvipH

l:;I . I	 .L.	 Jo	 cuQl.


