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ASSUNTO : RESERVA INDÍGENA 

Prezado Diretor, 

Em continuidade aos trabalhos concernentes ã comunidade indí-
gena abrangida pelo reservatório da Hidroelétrica de Itaipu, 
que estamos desenvolvendo, encaminhamos,em apenso,o PROGRAMA 
DE ASSENTAMENTO INDÍGENA que, respeitosamente, submetemos ã 
apreciação de V.Sa. 
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"De acordo. Convoque-se o Dr. Klaus para uma reunião 
de trabalho urgente a respeito do tema. Encaminhe-se 
cópia ao Dr. Claudio Fonteies, Procurador da Repúbli 
ca." CFC 
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RESUMO GERENCIAL DE APRESENTAÇÃO 

O presente programa de assentamento indígena foi desenvolvido 
pela Diretoria Jurídica era paralelo a outros trabalhos, volta 
dos para o controle e desenvolvimento das áreas ocupadas e ccn 
tiguas ao reservatório da Empresa. 

Embora o problema indígena,nesta área, não envolva- uma comuni 
dade expressiva e grupos relativamente mais aculturados, em 
conoaração a outros reservatórios de usinas hidroelétricas 
principalmente, no norte do País, um adequado equacionamento 
têm aspectos estratégicos fundamentais, não só para a Itaipu 
Binacional, como, principalmente, para o setor elétrico brási 
leiro, porquanto: 

- A implantação de um assentamento ordenado evitará uma am-
pliação e agravamento do problema, com a possível migração 
dc novos grupos para a área, eventualmente provindos do Pa 
raguai; 

- Uma solução exemplar do problema minimizará as explorações 
políticas em torno do assunto, hoje tão em voga; 

- Da mesma forma,servirá para extrair novas experiências para 
o setor elétrico e, principalmente, servirá para contribuir 
para o esvasiamento das pressões e críticas de agências in 
ternacionais de financiamento contra as hidroelétricas, pia 
nejadas no norte da País. 

O programa está voltado para um grupo "dissidente" dos índios 
alocados provisoriamente na reserva do Rio das Cobras, compos 
to de 7 famílias, perfazendo uma população atual de 43 índios. 
Foi concebido era termos de 17 projetos específicos estimados, 
a valores de abril de 1989, a um custo de NC2$ 291.353,00. 
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Pelo presente se sugere a aprovação do programa e corresponden 
tes recursos, para a sua implantação em etapas, mediante ava-
liação do progresso no decorrer de sua execução. 
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