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RESUMO DE OCORRÊNCIAS NA RESERVA INDÍGENA OCOl 

MAIO DE 1982 -

MAIO DE 1982 -

Acordo entre ITAIPU, FUNAI e CIMI e 

demais órgãos vinculados a que£ 

tão, para relocação dos indios da 

área que seria alagada, para a re 

serva do Ocoí. 

Relocação de 50 indios Ava-Guarani, 

para 253,00 ha de terra da Reserva 

do Ocoí. 

PS: Posteriormente sairam da reser 

v a , passando por várias áreas da 

FUNAI e reivindicando direito de 

voltar ao Ocoi. 

1984 -

MARÇO DE 1989 -

16 DE MARÇO DE 1989 -

Reserva do Ocoí toda ocupada, por 

190 indios do grupo NANDEVA, apenas 

alguns do grupo relocado por ITAI 

P U , outros migraram de outras trd. 

bos do Brasil e exterior. 

Este grupo não aceita a volta dos 

Ava-Guaranis, e orientados pelo C ^ 

M I , solicitam área de 1.500 ha. 

Denúncia(A Gazeta) - Malária mata in 

dia Ava-Guarani no Ocoí. 

Há surto de malária na Reserva, in 

clusive como foco de resistência da 

doença para toda a região. 

Memo I/JD/ADV/009/89. 

Carta do Dr. Klaus para Dr. Clóvis 

F. Costa - informando da cisão do 

grupo indígena relocado por ITAIPU. 

Y R - 0 0 4 7 - G I G 



ITAIPU 
BINACIONAL 

GRUPO FERNANDO 

MARTINES 

GRUPO PEDRO 
ALVES 

Motivo: divergências religiosas con 

sequentes da influência do CIMI/FU-

NAI/ITAIPU. 

Resumo: 

28 Índios migraram para a reserva 

ITATUBA(SP). 

- querem voltar para Ocoí. 

- de fácil entrosamento. 

- acessível e prestativo. 

- com direitos na Reserva do Ocoí. 

- descendentes dos Ava-Guaranis. 

Morando na Reserva do Ocoí. 

- querendo maior da Reserva para uma 

área de 1.500 h a . 

- de difícil entrosamento. 

- hostil a qualquer atuação na Reser 

va. 

- influenciado pelo CIMI. 

- descendentes dos Ava-Guaranis e ou 

tras tribos. 

1990 

LL/MARÇO/90 

31/MARÇO/90 

IO/ABRIL/90 

Ocorrências na área indígena que en 

volvem a ITAIPU BINACIONAL. 

- Denúncia Jornal o Paraná. 

- Itaipu na visão de quem atuou no 

seu Meio Ambiente. 

- memo Dr. Klaus - solicita medidas 

judiciais contra denúncias. Autor^ 

zado direito de resposta. 

CIMI - transcreve denúncia de jornal. 

Carta Dr. Klaus - solicita ao CIMI 

retificação da versão publicada. 

Inquérito Justiça Federal para apu 

ração de invasão e venda de madeira 

na Reserva. 
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25/ABRIL/90 Denúncia - reprodução de matéria en 

volvendo ITAIPU BINACIONAL. 

ABRIL/90 Movimento Ava-Guarani - denúncias con 

tra ITAIPU. 

Divulgadas em Foz através de folhetos. 

- Revista PORANTIM - CIMI - matéria 

envolvendo ITAIPU. 

MAIO/90 Reunião CIMI/ITAIPU - Relatório da 

Reunião solicitado pelo CIMI, com 

objetivo de denunciar funcionário da 

ITAIPU. 

19/ABRIL/90 Relatório da situação elaborada pelo 

EngQ Klaus Greiner(DJ), com proposta 

para solução do problema. 

IO/OUTUBRO/90 Ministério Público Federal, requer 

na justiça Ação Civil em favor da 

Ecologia e Comunidade Ava-Guarani. 

Acusações feitas pelo Ministério Pú 

blico: 

a) Que a ITAIPU BINACIONAL não se 

preocupa com desmatamento às mar 

gens do Reservatório diminuindo 

sua vida util. 

b) Que a ITAIPU BINACIONAL tem per 

mitido e autorizado prática agri 

cola nas margens do lago. 

c) Que como delegado do IBDF, tem 

autorizado a retirada de madeira 

desvitalizada na área pelos colo 

nos. 

d) Que , ainda como delegado do IBDF, 

não tem fiscalizado o comércio 

desta madeira. 
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24/OUTUBRO/90 

e) Que a área cedida por ITAIPU aos 

Índios é insuficiente e não se 

presta para a agricultura. 

f) Que a ITAIPU BINACIONAL é respon 

sável pela devastação da área 

indígena. 

Liminar da Justiça Federal/Determi -

na: 

a) Proibe o corte de madeira e/ou re 

tirada de qualquer tipo de madei 

ra da Reserva. 

b) Determina a ITAIPU BINACIONAL e 

a FÜNAI reavivamento das divisas 

das áreas tituladas em nome dos 

silvícolas, sem ônus para os m e ^ 

mos. 

c) Determina a FUNAI providências de 

assistência médica, alimentação, 

fornecimento de sementes e outras 

providências visando conservar os 

niveis de vida silvicola. 

30/OUTUBRO/90 

OI/NOVEMBRO/90 

02/NOVEMBRO/90 

I/DGB/0040/90 - Diretor Geral da 

ITAIPU BINACIONAL encarrega a DC 

para ciimprir a liminar (itens a e b) . 

Reunião em São Miguel do Iguaçu en 

tre FUNAI e ITAIPU. 

Cumprimento da liminar(Heitor e Be 

nhur). 

Proposto início imediato da demarca 

ção da Reserva. 

I/VSMA.AC/0288/90 - Relatório 

VSMA. 

da 
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Em atendimento ao Meio 1/JD-CT/054/90 

que solicita subsídios para apresen-

tação da defesa no Ministério Público. 

27 DE MARCO DE 1991 I/CD-FI/026/91. 

Diretor de Coordenação informa DJ da 

conclusão dos serviços de demarcação 

da área indígena e que foram coloca 

das plaquetas de identificação perma 

nente da FUNAI nos marcos de concre -

to. 

16 DE ABRIL DE 1991 VSMA - Reunião ITAIPU/FUNAI. 

Criação de um grupo de trabalho sob 

a coordenação da' FUNAI e participa 

ção de todos os órgãos envolvidos -

buscar solução do problema. 

Marcada nova reunião para 14/05/91. 

Confirmada a presença para esta reu 

nião do Presidente da FUNAI, juntamen 

te com um antropólogo. 

21 DE MAIO DE 1991 Reserva Ocoí e Prefeitura de São Mi 

guel do Iguaçu. 

Participantes: FUNAI/ITAIPU/Prefeito 

SMI/ITCF/CIMI/OAB. 

- A comunidade indígena solicita área 

maior(1.500 ha) 50% mata no Pr. pre 

ferencialmente. 

- A comissão promete em 10 dias apre 

sentar áreas para avaliação dos 

índios, através de estudos feitos 

pelo ITCF. 

- A FUNAI se compromete a prestar 

assistência com apoio da Prefeitura 

Municipal de S.M.I. 
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14 DE JULHO DE 1991 

MINUTA Proposta repassada pela FUNAI a ITA^ 

PU para estudo de convênio, entre as 

partes,a fim de atender os indígenas 

do Ocoí. 

18 DE JUNHO DE 1991 

JULHO/1991 

I/DEA/002/91 

Parecer da ITAIPU é de que a propo£ 

ta é inaceitável, pois só obriga a 

ITAIPU em todo processo, excluindo re£ 

ponsabilidade dos demais. 

A ITAIPU participa do processo desde 

que tenha garantias da devolução da 

atual área indígena, voltando a ser 

Faixa de Proteção. 

Sugerida discussão interna técnico- po 

lítica envolvendo todas áreas afins. 

Caso ITAIPU participe do processo 

ve ter em seu quadro antropólogos ou 

indigenistas especializados com o po 

vo guarani. 

Reunião em Curitiba - EngQ Muller,Ser 

gio Levy, professor Silvio Coelho dos 

Santos(antropólogo da UFSc.) - consul 

tor do Banco Mundial Sobre os índios 

de Yaciretá. 

- Proposta feita pelo professor Si_l 

vio de elaboração de um relatório 

de recomendações feito a partir 

de um levantamento na Comunidade 

Indígena do Ocoí. 
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