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RELATÓRIO DE VIAGEM A FOZ - 08/07/87b 
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Fomos para Foz a fim de participar da reunião com a Comunidade 
AVA-GUARANI, visando acertar em definitivo a ampliação de sua 
área, no dia 08/07/87 as 10,00 horas. 

Em reunião anterior haviam solicitado uma Reserva Florestal que 
esta junto da área que já foi cedida a eles e mais duas ilhas, 
num total aproximado de 200has. 

Quando da Reunião com os colonos e índios em 12/06/87 - Itaipu 
informou a eles que nao seria possível ceder a Reserva,pois não 
era toda em mato e a parte desmatada já havia sido cedida aos 
colonos linde iros para reflorestamento, mas que as duas ilhas 
perfaziam o total de 225ha., área superior aos 200has. 

Nessa reunião do dia 12/06/87, ficaram os índios de estudar a 
proposta e comunicar a Itaipu sua decisão. 

A Comunidade solicitou a ITAIPU uma reunião para o dia • 8/7/87 
para dar a resposta i oferta das ilhas. 

O encarregado da FUNAI - Sr. Valderico Ferreira havia adianta-
do que a Comunidade iria pedir outra ilhota, toda em mato,e que 
iriam aceitar as ilhas já oferecidas. 

Ciente de tudo isso dirigi-me para a Reserva para a reunião do 
dia 8/7. 

Iniciei a reunião, entregando a eles a "Autorização para retira 
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da de madeira", que haviam solicitado. 

A seguir indaguei sobre a decisão da Comunidade sobre a oferta 
das ilhas. 

A surpresa foi grande. 

Nao so nao aceitaram as ilhas como informaram que pretendiam re 
ceber de volta os 1.500 has. que vem alegando que possuiam. 

Levantaram a hipótese, inclusive,de pedir o Parque Nacional do 
Iguaçu para se reassentarem. 

Finalmente, levantaram a hipótese de Itaipu adquirir 1.500 has 
de terras ao redor da área onde estão,apesar de jã estar estra 
gada pelos colonos. 

Disseram que sao "paranaenses" e que querem permanecer ali. 

Encerrei a reunião dizendo que iriamos partir novamente da es 
taca zero ^e,que relataria para ITAIPU o ocorrido e que qual-
quer novidade voltaria a falar com eles. 

Creio, s.m.j., que existem influencias e pressões externas so 
bre essa Comunidade e que talvez, se ITAIPU puder deixar de se 
manifestar durante algum tempo talvez fique mais fácil o diãlo 
go • 

Afinal, a Comunidade era bem menor e o dimensionamento da área 
ã época da desapropriação, foi feito pela FUNAI, ANAI, CIMI, 
Comissão da Justiça e Paz etc... que estiveram presentes ao 
acordo com ITAIPU. 

Segue, em anexo, cópia da ata da reunião do dia 08/7/87, onde 
nenhum dos índios quiz assinar ou colocar sua impressão ' digi 
tal. 

Atenciosamente, 
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