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Brasília, H de novembro de 1991 

Senhor Dii 

Em at 
U.Sa. apresenta a p 
comunidade Avá-Guar 
por essa Empresa, p 
apresento as seguin 

mona 
i 

comprovadamente ime 
transferidos em funjjão d 

- As pegoc 
FUNAI e ITAIPU são pass 
acordados na ocasiãp os 
atendimento de saúdp, ed 
exemplo de outras e 
terras indígenas. 

- Em 
Binacional esta res 

etor, 

ençao a Carta E/DGB/0157/91 de 1B.D9.91, onde 
osição da Itaipu Binacional em relação a 
ani, e a isenção de responsabilidade assumida 
erante a situação atual desse grupo indígena, 
tes considerações: 

Grupo Avá-Guarani viveu em terra 
1 às margens do Rio Ocoí, até que foram 
a criação do Reservatório da Itaipu. 
iações estabelecidas no passado entre 
íveis de críticas, uma vez que nao foram 
termos de compromissos que garantissem o 
ucação B auto-sustentação do grupo, a 
as que causaram impactos semelhantes em 

- f 
npres 

rel-pção à questão da terra, a Itaipu 
paldaçla no fato de que a reivindicação do 

território de 15D0 ha fjai posterior à transferência do grupo 

limo. Sr. 
Dr, FERNANDO XAUIER 
MD. Diretor GEral B 
Itaipu Binacional 
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asileiro da 

SUER — 1.1 «-IGAO 
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para a atual área. Entretanto, segundo registro desta Fundação, 
através da carta de lide 
contestada a proposta de 

iranças Avá-Guarani de 22.03.B2, já era 
121 ha . oferecidos pela Itaipu, em 

detrimento dos 150D ha necessários à sobrevivência do grupo, 
>assim, a argumentação us^da por essa Empresa é falha. 

solicito que sejam mantidos Dessa 
entendimentos com 
programas voltados à áutc 
doravante, as questOjes fu 
Ocoí serão tratada 
Fundiários/SUAF em B 
Empresa. 

Na opo):tuni 
consideração. 

matjiBira, 
Coi^issQO Interinstitucional a nível de 

-sustentação do grupo, e informo que, 
ndiárias relativas aos Avá-Guarani de 
ela Superintendência ' de Assuntos 
ia, que entrará em contato com essa 

jade apresentamos os votos de estima e 

Irasíl 

SYDNEY FERREÏHA POSSUELD 
Presi^^^e da FUNAI 
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