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REF.; Carta s/n do Conselho Regional dos Leigos do Paraná 

Senhor Superintendente 

O Conselho Regional dos Leigos do Paraná sugere a 
cessão de parte do Parque Nacional do Iguaçu aos índios Guarani 
deslocados pela barragem de Itaipü. 

Consideramos ser obrigação de Itaipú oferecer aos 
índios uma área em condições ecológicas iguais ou superiores , do 
que aquela que perderam para o lago da hidrelétrica, no entanto , 
discordamos da solução apontada pelo missivista. Mudar a destina 
ção do Parque do Iguaçu para abrigar os índios nos leva a pensar 
que o Parque não existe para outra coisa senão como "Reserva"para 
os desatinos ambientais perpetrados por nossa sociedade. O Parque 
do Iguaçu com certeza desempenha um importante papel ambiental na 
região para ter sua destinação alterada de uma hora para outra.Se 
isso vier a ocorrer configurará mais uma consequência ambienta], 
mente nefasta da UHE de Itaipú, entre tantas outras. 

Terras em condições de receber os Avá-Guarani exi£ 
tem, tanto que a la.SUER já levantou diversas alternativas nesse 
sentido, apenas obriga Itaipú a comprá-las. Já a solução suger^ 
da atende, a nosso ver, mais a Itaipú que se desobrigaria de com 
prar outras terras, enquanto os índios permaneceriam em lugar e£ 
tranho, limitados em suas atividades normais de caça, pesca e de£ 
mate para o plantio. 

Sugiro envio da correspondência ã la.SUER para 
pronunciamento da DFU, que vem coordenando os trabalhos de levan-
tamento territorial para os Avá-Guarani de Ocoí. 
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AVÂ-GUARANI 
Processos: 1053/76 - 2887/82 - 0587/91 (todos la SUER) 
Grupo indígena: Avá-Guarani, Xiripá ou Nhandeva (denominações dadas 

ao sub-grupo Guarani). 
Área Indígena: Avá-Guarani - OCOÍ 
População: 215 habitantes (lâ SUER-1991) 
Localização: São Miguel do Iguaçu - São Jerônimo da Serra Estado 

Paraná. 
SUER: lã 
ADR: Guarapuava 
Área: 232 ha./24 Km de perímetro 
Situação Fundiária: Registrada no Cartório de Registro de Imóveis e 

no Serviço de Patrimônio da União. Área insufj. 
ciente para manter o grupo indígena em condi 
ções favoráveis e humanas de sobrevivência. 

Lideranças: Cacique João Centurião (área OCOÍ) 
Cacique Fernando Martinez(atualmente em Rio das Cobras 
face a cisão tribal ocorrida no grupo em função da ex_i 
güidade da área destina(^_^ao_^grup^_. 

Histórico: A presença do povo Guarani na bacia Cisplatina é regi^ 
trada a partir do século XVI, quando ocupavam uma ex 
tensa área que se estendia do Rio Grande do Sul, alcan 
çava os rios Paraná, Uruguai e Paraguai, num território 
jurisdicionado à Província do Paraguai, que também abran 
gia os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul e atual Mato Grosso do Sul (antiga Província de 
Itatim), incluindo Uruguai e Argentina. 

Ainda nesse século, várias províncias Guarani são meji 
cionadas, a política colonial da época, recaía sobre as áreas indX 
genas mais densamente povoadas, para que a exploração econômica fos. 
se mais eficaz. O núcleo Guarani de Iguaçu, localizado na confluên 
cia dos rios Iguaçu e Paraná era um dos que apresentava um contin 
gente populacional mais elevado. 

c 
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No século XVII, com a instalação das missões jesuíti 
cas, passa a ter uma nova trajetória o destino da nação Guarani,são 
criadas várias Reduções e um número maior de padres, vieram para 
auxiliar aos que aqui já estavam. Nos relatos de cronistas do sécu 
Io XVI como Alvar Nunes Cabeza de Vaca, observa-se que antes da 
ação missionária,os Guarani embora agricultores, eram nômades e man 
tinham uma homogeneidade sócio-cultural. O posterior declínio das 
Reduções, concorreu para que novos deslocamentos do território ocor 
recém gerando nóvas articulações inter-étnicas. 

O trabalho realizado por JB. Ambrosetti, intitulado 
"Segundo Viage a Misiones por el alto Paraná e Iguazú" 1892/94,apre 
senta dados etnográficos básicos da cultura Guarani e da sua locald. 
zação na área da Foz do Iguaçu, retrata também,a atuação da Colônia 
Militar de Foz de Iguaçu, então dependente da Comissão de Estradas 
Estratégica do Paraná, fundada em 1888. T.al Comissão foi respons£ 
vel pelo pânico instaurado na população indígena, culminando com o 
abandono das aldeias em troca de locais mais afastados e seguros,a 
salvo dos contatos indesejáveis . Nesse mesmo relato, Ambrosetti faz 
referência ao Arroio Ocoí, localizado depois da corredeira de Itu 
cuabá e acusa a presença de famílias, indígenas no local. A estim^ 
tiva populacional da época, era de 10 à 20 mil índios, apesar da di^ 
persão do grupo por toda a região. 

A expansão colonizadora paulista,fez com que os ín 
dios lutassem obstinadamente para manter seus territórios e os colo 
nos se sentiam ameaçados e solicitavam providências ao Governo, üaí 
originaram-se as reservas que tinham como objetivo proteger os colo 
nos dos ataques dos índios e incutir nestes,os hábitos da rciviliza. 
ção cristã. Tal política, propiciou a dominação definitiva desses 
povos ,abalou a estrutura de identidade étnica e cultural dos mesmos. 

Em "História do Paraná"., Romário Martins identifica 
como "Cheripá" uma zona que se estende na margem direita do Rio 
Paraná à foz do Piquiri e do Iguaçu (Iguassu) tal dado comprova a 
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ocupação imemorial dos Guarani na área em pauta, que aliada a compro 
vação arqueológica obtida através do Projeto Arqueológico Itaipu , 
coordenado por professores da Universidade Federal do Paraná, corro 
bora com os dados já evidenciados. 

Durante longo tempo os Guarani do Paraná, não fica 
ram restritos apenas as populações que se encontravam nas Áreas In 
dígenas. SÓ a partir de 1975,os Guarani de OCOÍ passaram a ser no 
tícia, quando o Projeto Integrado de Colonização-PIC do INCRA passa 
a exigir a desocupação da área sob pena de despejo imediato,queiman 
do casas e afugentando os índios,para se utilizarem das suas terras 
parà reassentamento de colonos,que ocupavam as terras do Parque Na 
cional do Iguaçu. A FUNAI envia ofício ao INCRA, solicitando re^ 
peito aos índios e livre exercício de suas atividades, a coação que 
sofre essas famílias segundo o delegado da DR, deve-se a previ 
ção de inundação em conseqüência das obras da Usina Hidreelétrica 
de Itaipu. 

Com evidência da área indígena constituir zona de 
influência da Itaipu Binacional, em 1978 surge a proposta da tran^ 
ferência do grupo indígena constituídos de_jy^ famíli na gcasi.^ , 
para uma ilha, a ser formada no reservatório da Barragem após o fe. 
chamento das comportas; 

SITUAÇÃO FUNDIÁRIA: 

O grupo Guarani de OCOÍ ao longo do tempo, reivindi ^ 
ca uma área de 1500 Jia., que corresponde ao seu terri;^rio imemo / 
rial, a .inexistên£ia de Cerjt.i.dões,. ou Decretos Governamentais 
comprobatórios impedem uma afirmação mais precisa em termos de lega 
lização da área no passado. Entretanto, a existência de marcos no 
limite norte da área, evidenciam que num período anterior, a referi, 
da área sofreu processo demarcatório. 

A partir do momento em que o INCRA passa a ameaçar 
as famílias Guarani para que se retirem da área (ano 1975), até os 
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dias atuais, temos a salientar alguns pontos que evidenciam no mí. 
nimo o descaso com que o assunto foi tratado ao longo do tempo. 

Em correspondência das lideranças em 02.12.81,para 
o então Presidente Paulo Moreira Leal, é demonstrada a necessida 
de de solucionar com urgência a questão da terra, uma vez que a 
área localizada abaixo da foz do Rio OCOÍ, que deságua no Paraná, 
próximo ao Arroio Jacutinga, município de Foz do Iguaçu, está den 
tro dos limites da área prevista para o reservatório da Hidrelé. 
trica de Itaipu. 

Em 05.02.82, as lideranças encaminham a Presidên 
cia do Órgão, um apelo no sentido de solucionar a questão da ter 
ra, uma vez que a Itaipu apresentou proposta de apenas 20ha. de 
terra em Santa Helena (Paraná) e mais 80 ha. de faixa de seguran 
ça da represa, em troca da terra que será inundada e na ocasião o 
grupo contesta que a área é pequena em relação a terra que eles 
tem no momento. 

Em 22.03.82, as lideranças Guarani enfatizam a ne. 
cessidade de uma área maior do que a proposta pela Itaipu e dizem 
não aceitar os 121 ha., pelos 1500 ha a que tem direito. 

Em 02.04.82, através de uma carta enviada a 4§ D^ 
legacia Regional, o cacique Fernando Martinez e o vice-cacique 
João Centurião,solicitam uma área para as 80 (oitenta) família in 
dígenas que atendendo um convite, do Sr.Wilmar D'Angelis, (membro 
da Comissão Pontifícia Justiça e Paz-CGP Regional Sul 2 Paraná) , 
se transferiram do Paraguai para o Brasil. 

Em 12.05.82, conforme Memo.ns 327/DGPI de 14.05.82, 
foi realizada uma reunião com o grupo indígena, FUNAI e ITAIPU , 
como também representantes do CIMI, ANAI e CJP, foi apresentada a 
proposta da Itaipu de uma nova área com 253 ha. e o pagamento de 
benfeitorias da área ocupada na época (segundo levantamento do 
INCRA 28 ha.), cuja cifra atingiu a importância de CR$ 2,313.174,00. 
A aceitação de tal proposta teria sido unânime. 

Em 02.09.83, através do Memo. n2 470/83/GAB/4§ DR, 
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foi comunicado ao Diretor Executivo desta Fundação que o INCRA pro 
cedeu a Titulação de 177.5601 ha. (Escritura Pública de Doação) em 
nome de representantes da Comunidade e a Itaipu Binacional vendeu a 
preço simbólico de CR$ 1,00 (hum cruzeiro) os 73.5925 ha. ( Escritu 
ra pública de Compra e Venda) aos Avá-Guarani. E complementando a 
informação, aquela Unidade Administrativa acrescenta que a alimenta 
ção na área é abundante e que recursos vem sendo obtidos,através da 
comercialização da lenha existente nas áreas inundadas pelo Lago de 
Itaipu. f — X lywíl 

Em_i)j4.03.85.,..-a.Liderança da área indígena OCOÍ, rela 
ta a situação crítica do grupo em relação a exigüidade da área, as 
famílias aumentaram e reivindicam o restante da área a que tem di 
reito. 

Em 1990, a Procuradoria da República do Paraná, in 
gressou com uma ação civil pública contra Itaipu, Ibama e FUNAI, em 
favor da Comunidade Indígena Avá-Guarani. 

Em 08.05.91, através do Ofício ns 12/91, a FUNAI foi 
intimada pelo Juiz Federal de Foz do Iguaçu a fornecer alimentos 
e prestar assistência médica e outros benefícios aos índios da área. 

Em 14.05.91, é criado uma Comissão sob Coordenação 
da FUNAI, tendo como participantes membros do ITCT, ITAIPU, CIMI , 
CAB-Paraná, IBAMA e Prefeitura de São Miguel do Iguaçu, com o obje. 
tivo de solucionar definitivamente a questão de terra Avá-Guarani/ 
OCOÍ. 

Em 21.05.91, a Comissão se reúne junto a comunidade, 
na busca de solução para uma nova localização para o grupo. Na opor 
tunidade os índios solicitaram uma área de 1500 ha. ou mais, conten 
to 50% de mata, de preferência localizada no Paraná e que a priori 
deverá ser aprovada pelo grupo indígena. 

Em 28.05.91, através de Cl n^ 30/ASJU-91 da Assesso 
ria Jurídica da SUER a Chefia da Superintendência, presta infor 
maçÕes sobre o mandato judicial que vem intimando a FUNAI prestar a^ 
sistência ao grupo Guarani e apresenta documentação a ser encaminha 
da ao Juiz Federal da Vara de Foz do Iguaçu,onde este órgão pondera 
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junto aquele Ministério,sobre as determinações contidas nos autos 
e justifica a dificuldade do órgão em prestar uma assistência efi 
caz, 

Foram apresentadas no período de maio a junho 91 al. 
gumas áreas à Comissão, conforme fls.38 a 72 do Proc. 587 ( cópia 
SUAF), para serem submetidas ao grupo indígena de acordo com as 
suas aspirações. 

Em 23.06.91, na carta da Ação Guarani Indígena-AGUAI 
ressalta a necessidade de resolver a questão do cacique Fernando 
Martinez que se encontra provisoriamente na Aldeia do Rio das Co 
bras após ter se retira<3o da Área OCOÍ devido a cisão tribal ocorri, 
da. 

Em 26.06.91, foi expedida Ordem de Serviço para que 
servidor Sérgio Campos comparecesse a reunião com o Cacique Fernan 
do Martinez, para discutir o retorno ao Rio das Cobras. 

Em 03.07.91, foi autorizado o deslocamento do servi 
dor Sérgio Campos a Campina Grande do Sul acompanhado de represen 
tantes da comunidade indígena de OCOÍ para reconhecer uma nova área 
para o grupo. 

Em 23.07.91, o servidor Sérgio Campos se deslocou aos 
municípios de Guarapuava, Palmas, Bituiruna e Guaraniaçu, para pro 
ceder vistoria em áreas para futura aquisição pela Itaipu- Binacio 
nal, conforme entendimento mantido entre as partes. 

Em 06.08.91, a SUER informa a Itaipu-Binacional 
que as áreas visitadas até então pelo servidor Sérgio Campos e re. 
présentantes da comunidade Avá-Guarani de OCOÍ, não eram de intere^ 
se do grupo pois apresentavam baixa fertilidade e não se adequavam 
as necessidades do grupo. 

Em 23.08.91, a SUER encaminha a Itaipu-Binacional 
a CT n2 032/GAB-91-FUNAI, solicitando colaboração daquela Empresa 
na contratação de uma atendente de enfermagem pelo período de dezoi 
to meses,e na implantação de um projeto de potabilização de água na 
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área OCOÍ e na aquisição de 15 sacas de 40 kg de semente de milho, 
09 sacas de 60kg de sementes de feijão, 9 sacas de 50 kg de semen 
te de arroz, e alguns implementos agrícolas para o preparo de 30 
ha. de lavoura, conforme projeto e orçamentos encaminhados. 

Em 23.08.91, através de Telex a SUER solicita ao 
Instituto de Terras Cartografia e Florestas - ITCF, que na qualida 
de de integrante da Comissão Interinstitucional,indicasse um Tecni 
CO para auxiliar na seleção de uma área que atendesse o grupo Gu^ 
rani. 

Em 02.09.91, a 1§ SUER solicita ao INCRA informa 
ções sobre a existência de terras a título de reservas técnicas da 
quele Instituto, junto as margens do Lago formado pelo reservató 
rio da Usina de Itaipu cuja localização é próxima a atual área in 
dígena. Aquela SUER, indaga sobre a veracidade da informação e ca 
so positivo, solicita que seja estabelecido um entendimento para o 
acréscimo da referida área. 

Em 11.09.91, em relatório encaminhado pelo Coordena 
dor Sérgio Campos, retrata a situação atual da área OCOÍ e ressaJL 
ta três itens: - a dificuldade da escolha de 1500 ha para o grupo, 
- um atendimento e melhoria na área à facção das lideranças, que 
culminou com o deslocamento de algumas famílias para o Rio das Cô  
bras e que no momento reivindicam a volta a área OCOÍ. Na oportu 
nidade, é apresentado uma proposta de ampliação de área para o gru 
po, baseando-se nas informações, sobre a existência de 345 ha. de 
área do INCRA próximo a área OCOÍ e mais 177 ha, e 224 ha de áreas 
pertencentes a ITAIPU relativos a duas ilhas, que somados a área 
já existente, perfazem um total de 997 ha de terras férteis em uma 
mesma região. 

— AssesbCio 
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