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questAo indÍgom avA-guarani 

EM 1977. a FUNAI identificou um grupo óm 11 familias (72 
individuo») na» «arg»n» do Rio ParanA no municipio dv Sko Miguvl 
do Iguaçu, mm local a %mr inundado pala formaçaio do RssBrvatório, 
• »olicitou providffncias A ITAIPU no SBntido d« destinar-lhes uma 
Area d» 2fi3 ha na MMMia regito por «les hiabitada, preferivelmente 
na tiBira do futuro lago. 
Desde logo* os Índios «anifestaraa-se inconformados reivindicando 
Area de 1VX> ha que corresponderia A extensiio necessAria para a 
aanutençko d» seus hAbitos tradicionais. 
Apâs Quas* cinco anos de tratativas entre a Comunidade Indígena, 
a FUMAI • a ITAIPU, co« participação do INCRA e entidades 
interessadas na questão indígena,foi definida, demarcada e titulada 
mm n o M da Co*unidadc, una Area de 253 ha hoje denominada <̂ rea 
IndigenA Ocoi. 
A populaçko atual * de cerca de 60 famílias, ou seja, 
aproMiaadaaent» 300 indivíduos. 
At* 1993, • ITAIPU considerava ter executado o que lhe fora 
solicitado pela FUNAI, apesar da continua insatisf açSio dos índios 
que Mantinha» a antiga reivindicaçAo por uma Area de ISOO ha. 
Em 1993, a ITAIPU decidiu firmar um protocolo com a FUNAI visando 
« elaboração de um diagnóstico da situaçaío e a busca de soluçbes 
para os problemas, tendo sido elaborado um relatório contendo uma 
proposta de implementação d* um programa, denominado Programa AvA-
Guarani, seguindo os moldes de programas semelhantes em 
desenvolvimento na esfera dA ELETRONORTE. 
Est» programa teria uma duraçko de vinte e cinco anos. subdividido 
mm períodos qüinqüenais e avaliado anualmente, com açCies previstas 
no« campos da saüde, edücaçko, apoio A produçko e auto-sustentaç3io. 
AI4HB disto, scriAm desenvolvidas açOes visando equacionar o 
problema da insuficifncia territorial, incluindo eventualmente a 
d««tinaçko de novaCs) Ar«A(s) pArA A ComunidAde. 
O Grupo d* TrAbalho FUNAI-ITAIPU que o elaborou considerou 
&mportant» • busca da participação do Governo do Estado e da 
^mimiturm tím Sko Higuel do Iguaçu para melhor assegurar as 
»Mtcuçbe* «ia« «çbe« d* longo prazo, ficando a ITAIPU com a 
impIantAÇko d* obras de infra-estrutura na <$rea Indígena e 
Miuisic^ Cl* Mteriais • «quipamentos para suprir necessidades 
i»ie<ti«ta« <}a Comunidad*. 
A FtMAl cabari* • gerfncia do programa 
confoTM SUA» Atribuições legAis. 

a A SUA operacionalizaç^o. 
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A consulta A Pr*f»ltura resultou positiva, 
concordSncia da sua participação no Convtnio. 

isto 6, houve 

A consulta ao Governo do Estado foi formulada, aguardando-se 
resposta. 
N»o obstante, a Itaipu decidiu contratar um antropólogo para a 
•latM3raç%o de ua laudo sobre a real origem, %ituaç)io atual e 
pertintncia da reivindicação histórica» laudo este que está em vias 
d« conclusaio para entrega A ITAIPU dentro dos próMimos dias. 
Ca junho passado* reclaaando da morosidade do processo, os indios 
invadira» uaia Area de 4SO ha nas proximidades da Barragem, em Foz 
do Iguaçu, componente do Refúgio Biológico Bela Vista. 
A situação atual é de relativa tranqüilidade visto que os índios 
aceita* retirar-se do local tSio logo ITAIPU lhes ofereça uma 
alternativa de reassentamento definitivo. 
Esta soluçto poderá surgir a partir do laudo antropológico e da 
avaliação da ITAIPU Quanto As alternativas de atendimento da 
reiwindicaçko de uma nova(s) Area(s), mediante aquisiçlio ou 
eventual destinaçAo de Area de sua propriedade. 
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