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/ Ao acusar o recebimento do Ofício E/DG/0337/81, 
de 20.08.1981, cumpre-nos informar a V.Sa. que esta Fundação jã con 
cluiu os estudos antropológicos de identificação e caracterização dos 
índios, em número de 05 Ccinco) famílias, localizadas na área de in 
teresse da empresa ITAIPU BINACIONAL. 
2. Consoante entendimentos firmados entre esta Fun 
dação e o INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA, aos 
indígenas ali localizados, serão outorgados títulos definitivos de 
propriedade, relativos aos imóveis por eles ocupados na área de inte-
resse dessa empresa. 
3. Regularizadas suas situações na área em apreço, 
com o conseqüente pagamento das indenizações por benfeitorias existen 
tes, os mesmos serão remanejados para área sob jurisdição da FUNAI,no 
município de Laranjeira do Sul, no Estado do Paraná. 
4. Quanto ao oferecimento da ilha, que se formará 
no citado Reservatório, como forma de pagamento aos índios atingidos' 
em suas ocupações pela cota da inundação da barragem de Itaipu, esta 
Fundação não reunia, na época, condições para um pronunciamento con 
clusivo, face sua dependência às conclusões dos estudos antropológi-
cos de identificação e caracterização do grupo indígena. 

limo. Sr. 
Gen. JOSÉ COSTA CAVALCANTI 
DD. Diretor Geral da ITAIPU BINACIONAL 
Av. Nilo Peçanha, 50 - 11' andar 
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5. Diante do exposto, constunados os entendimentos 
com os índios e com o INCRA, resta manifestar a V.Sa., o desinteres-
se desta Fundação pelas terras da citada ilha, jã que as famílias in 
dígenas identificadas manifestaram o desejo de serem transferidas pa 
ra área sob jurisdição desta Fundação, no município de Laranjeira do 
Sul, no Estado do Paraná. 

Na oportunidade, ratificamos os termos do no£ 
so Ofício n' 169/PRES, de 06.05.1981, renovando os protestos de nos 
so apreço e consideração. 

• - - -

OCTÄVIO FERREIRA LIMA 
Presidente em Exercício 


