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AO EXMO. SR, 

DIRETOR PC COOBDCNAÇiÍO DA 
DR / LUIZ .CDUARDO VEIGA LOPES 

Pr azado. SfnhoiM 

Eu DAN 
t« • don^ipíXladQ tm 

to do Reaarvatorlo d 
. y v«8 dosta ,dlrigir-m« a Vi 

asa mau a talvez tamaam dasta antldade. 
Como lindalro aata a 
ao sob n8 0027/83, 
atrução ,da corador p 

ITAIPÚ BINACIONAL 

ILO O 
Sabta 

DSí HARTMANN, Brasllalroí casado, rasldan-
Cruz do Oc^l, são MlguaX do Iguaçu, Pr., 

portador.̂ ĵda Cadula da Indantidada nQ 925«639, Expropriado a llndei-
a Italpú Binacionalj PEO 455 a 460, venho atra-

Srla» para expor alguns itens da Intare-

mprasa çoncaidau-tî e um Termo de uso e compromis/ 
n 19 da Maio de 1.983, concessão esta para coj[{ 
»ara d^oedentação de animais de minha propried^ 

de. Na mesma data foi-me concedido mais um termo de uso e comprom^ 
sso sob nB 0028/83 p^ra pjlantio de ài|ea exproprSada em árvores e / 
para isto podia eu pjlantar milho etci 
Paocurai cumprir e atender da melhorjforma os compromissos assumi-
dos e até protegendo a area contra pc^ssivais invasões* 
Nanti durante todo este tismpo a fauna local intacta, o que as ve-
zes chegou a gerar desacordos com outras pessoas. 

• • ' I 1 ' ^ 
Na parte de reflores ;amento diversifiquei ao máximo plantas e ar-
vores frutíferas, acreditando que no futuro poderia aproveitar // 
parte destas frutas e afauna outra patte, o que ja vero acontecen-
: do. L r 
Gastei muito dinhein» para por espécies até de enxerto, e posso / 
dizer com orgulho de ser ^orador lindairò à uma faixa de preser-
vação da Flora e Fauiia, pertencente ^ Itaipú Binacional. Mas ao / 
passar dos tempos, houve um assentamijnto de famílias oriundas do 
Lote Grande, em áreaii da Itaipú anteriormente desapropriadas e h£ 
je em algums casos pertencentes novamente aos expropriados, fican 
do estreita a faixa Je proteção do lago. 
Psteriormente foi essentado um grupo de indígenas na poligonal, / 
sendo este parte em matas virgens e parte que foi desapropriado / 
para formação da polLgonal envolvente. 

Sexta Fuira próxima passada houve uma reunião em /// 
que a Itaipú concedeu verbalmente a ampliação dá area para o gru-
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po indígana • isto va;Lo atingir a areai que ara rainha, enquanta que 
fui desapropriado parfíi uma 
Concordo da que os In 
futuro dirá que estas 
Domingo próximo passado os 
nio, perante a Itaipu 

finalidadejque hoja parece ser outra* 
dios tenham suasSterras, mas acredito que o / 
áreas não sao apripriádas para eles. 

na 8 
nsivo 

fésta 
r pas 

da levaram a embarcaçao mi 

Maus animais pre 
a área prevista aos indige 
ntas ainda existentes 
O mais me deixa aprée 
lia estarmos expostos 
os indígenas estão In 
Logo terei da conceda 
centro ecomomico* 
Analizandd todos esti 
guintes propostas; 

IQ- Que a Itaipú me c 
da» bem como do correc 
dedenda>a para Final• 
Que desaproprie minhas 
loto rural 192 e ].85A, 
apropriado. 

Contendo com o 

indígenas invadiram a área sob meu dom^ 
levando frutas i sem adevida permissão, e airi 

nha que estava ali para meu esporte, 

cisam da agî a existente, a se for cedida 
nas, atinge I meu corredor bem como as pl^ 
rea que fal^an ser colhidas, 
de hora em diante,, e, eu e minha Fami-/ 

\ doenças transmissíveis por mosquitos, pois 

s itens, cheguei! a conclusão da propor as S|a 

oncec 

dos com mai^frequencia. 
saQem para chegarem mais facilmente ao 

a titulo de comodato da área expropria-
or de deeediBntação de animais, não con-

benfeitoriap e propriedades lindeiras, 
para poder mudar-me para um local mais 

'!• • • ' • 
atendimanto de B, Srias. de uma destas 

propostas acima, apr|VÍto|a op9rtunici|jade para manifestar meus^a-
gradaclmentos pela vossa ^emprf vallqlsa atenção, fico no aguardo 
de definição com brevidade. 

Cordialmente 

Santa :ruz do Ocoi, 02 e 1.987 

i Wrtfr^NN 
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^ B t N A C l O N A L 

TERMO DE COMPROMISSO N9 0028/83 

Pelo presente Termo d 
ITAIPU BINACIONAL nes 
Coordenação Adjunto e 
CUNHA, RG".. N9 1.120.9 
DANILO JOSÉ HARTMANN, 
• ficam reciprocamente 
se enunciam os quais 
trumento formal de cc 

razo 

e Con^promissp particular, firmado entre a 
te ato representada pelo seu Diretor de 
m exercício Dr..PAULO JOS£ NOGUEIRA DA 
05-Sll. e C.P. F. N9 413.2 74.9 78-91 e o Sr. 
RG. N9 925.639-PR. e C.P.F. 284.392.529/00 
convencionados os compromissos que abaixo 
serãci, em tempo joportuno, objeto de in£ 
ntrato específiço. " 

Assim as partes signetãrias acertaram entre si o-seguinte: 
Que o Sr. DANILO JOSï HARTMANN proprietário' da gleba contígua a 
área de ITAIPU BINAC-3 0NAL entre a .PEO-455 e PEO-459ãrea-. essa 
adquirida pela matríciula n? 8.095 do iR.I. de Sao Miguel do Igua 

3 86 lia. , -se comiiromete a .proceder a im 
tameijito em', xoma área âe. 3,00 ha. , que deve 

de 90 di^s, obedecendo as seguintes 

çu, com a área de 3,ê 
plantação de reflores 
râ ser executado no \ 
condições: 
1) O espaçamento entre asJ.árvores deve ser de 3x5m; 
2) O plantio deve seiipre (pcorrer no sentido paralelo ã PE, esta 
•belecendo linha de cíiltura aproximadamente dentro de cordões 

L, para eliminar riscos de erosão; 
) serão fornecidas por Itaipu em espe 

de coht orrio de me s mo 
3) As mudas em n9 de. 
cies frutíferas e,de 
4) Uma vez execfutado 
riada por Itaipu que 
agrícolas pelo prazo 

nive 
2.00 
lei j 
o plantio das apvores, a area sera , visto 
autopizará na mesma o plantio de"culturas 
de 2! ánoŝ , durante os quais o interessado 

se compromete a zelajc pelo boiri" desenvolvimento das arvores plan 
vtadas de acordo com á orientação e fiscalização de Itaipu. 
Sendo certo que juntD ãs árvores serájsempre mantido sem plan 
tio agrícola uma fai>ca de 1 metro (0,S0m de cada lado) ao lon 

[ue a Itaipu terá livre acesso a área de im 
istamento para fiscalização,controle ou tra 
realizarJem sua área. 
o projeto, objeto do present-e no prazo aci. 
sado o direito deiingresso na área.; 

go da linha de plant 
Fica convencionado q 
plantação do reflore 
balhos que necessite 
Não sendo executado 
ma perderá o intcres 
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Para novo•projeto, deverá h 
prorrogaçãò, devidacien te j u 
O presente instrumento ê 
igual teor, com as testemun 

p/ITAIPU BINACIONAL; 

y 

TESTEI^NHAS: 

2. 
BINACIONAU 

aver nova solicitação ou pedido de 
stifiçado. 
feito e assinado em três vias de 
has abaixo: 

Foz do. Iguaçu, 19 de Maio de 1983. . 

1. 

2. 

USUÃRIO: 

Maria Luiza darias 
RG. N? i.ssg.sig-PR. 

Rosé^ :^isan 
iTE. N9 #5.622"PR. 


