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R E L A T Ó R I O . 

PROJETO AVA-GUARANI DO OCOI. 

1 - OBJETIVO: 
Em função da indicação como coordenador do grupo de trabalho 
criado para analisar e encaminhar soluções para a questão da 
exigOidade das terras ocupadas pelos Avá-Guarani dp OCOI, tem 
assim o presente relatório o objetivo em posicionar V.Sa. quan 
to as medidas já tomadas e, principalmente quanto aos projetos 
e decisões que poderão equacionar a questão em definitivo. 

2 - GENERALIDADES: 
- A questão dos Avá-Guarani teve início em 1974/75 quando se ini 
ciam os estudos e levantòiuontos para construção da Hidroelétr^ 
ca da ITAIPO. 

- A população Avá-Guarani q\io ontão habitava às margens do Rio 
Paraná, junto â Foz no Rio Jncutinga seria inundada. O parocpr 
de Edgav̂ T Assis de Carvalho e levantamento da FUNAI, indicaram 
coTB exatiòão a população atingida. 

- Em 1?S2, -.csistidos pela FUNAI, CIMI, ANAI, Comissão de Justi 
ca e ?3Z, jTAIPO etc. foi dofinida a área e o local de assenta 
r.CrDto cc.-n = conrorcância ài> toòos, firmado em oonimento Oficî  
al. 

- Fr, ò i vc>r ;c-no i .15; ii^lioiosas e i n f 1 iiôr,.-: a »ie oigâni;'a 
çr.-s c i r-j-:t .11s-. .•= f , rouve eleî -̂ o ào novo 
r̂:? vc n.-. .TO o v^r c--~r.s c.^ri: .-tç?cs e ].r!:a 

n:;. r r "s; o;.rávf?l r.ioiação de índics õc rara.j-iii. 
- C >.;..;.po 1 idî rcíõo pelo caciviuc Fernando, foi cnlão, por prĉ -ípi 
' pro^-ãvo retirado òa área o passou a ir.igrar por ra? 
• ' - n.-F, hoje enront na Area Iniií̂ cna Rio cas Ce 
• • -.s o : ••IO providôrv-'.'.s v.-ra retornar as torras do OCOT. 

- ^̂  . ' 'úl̂ ^̂ v̂ ŷ  cy-tema, passou^ i.csti 
^ r^l o J^.WPÜ,. ..vx-ií ̂ ^^^jcalquer melhoria .-naijue 

Si'x:A a roivindicar'Htt-m .í̂ ca áé^ .StTÒ íia, oom a "''" alegação 

i n 
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de que naquela área estão sujeitos a doenças, terras poluídas 
por agrotõxicos, etc. 

- Em 1988, a ITAIPÚ ofereceu duas ilhas e áreas contiguas num to 
tal de = 300 ha. para ampliação. A proposta foi rejeitada pe 
los motivos anteriores. 

- Em 1991, a ITAIPÜ convocou a FUNAI para reunião (ata anexa) 
manifestando o atendimento dos 1.500 ha. Posteriormente em 
reunião com a participação da ITAIPO, CIMI, O.A.B., Comissão 
de Justiça e Paz, ITCF, FUNAI e Prefeitura de São Miguel do 
Iguaçu, decidou-se pela compra de 1.500 ha, com a informação 
que- o ITCF possuia algumas áreas selecionadas para assentamen. 
to, quando acordou-se então pela formação de um grupo de traba 
lho. 

- As áreas disponíveis mencionadas em reunião pelo. ITCF, mostra 
ram-se inviáveis, três delas foram visitadas e não agradaram 
aos índios, as visitas tiveram o acompanhamento de técnicos 
da FUNAI e ITCF. 

- Atualmente, detectou-se que algumas famílias já não desejam 
sair daquele local. Soma-se a isso, a vontade do grupo de Fer 
nando em retornar a área. 

- Salienta-se que até o momento, apenas o ITCF e FUNAI buscam Iq 
calizar urra nova área, dentro das condições pré-estabelecida 
pelos índios, ou seja dos 1 .500 ha, pelo menos 50% devem ser 
de iriata nativa, o que é qiíase inr^ssível dentro do Estado do 
r^r-ná. 

3 - SITUAÇÃO A/li.̂ T,: 
- C-- a .-í iv- rj-a .í.? 1.500 ha, criou-se a espo>cta 
tiv= r.3 . ; ' ; rrantc .-r-nunidaòe; a sitri.ição na 
q\;o?tâo -::..•,-, i . lioje, a FI KAI enfrenta 
trJs si tu.":.5 : ; 1 5 . s , 
I - A v:̂  -olí-ia de ] . f>00 ha. para parte da Con-;unin.->íÍG. 
II - --rn.ün̂ .cni o õ r.c-lhoria r.n .-tual área, diga-se, já oom 

v-rnnca ca Ov •univí. r.i? no trabalho òa rüNAI. 
131 - cio Fcrn.inr.o o;:c -i solução e pretendem voltar • • -Aí 

; iira o OCO: .i 



FUNAI fundic Jo Nü »ul iV< Mo WNSUíUOOOiNlin«« pĵ g Q2 

4 - PROCEDIMENTOS, SOLUÇOES E/OD CONSEQÜÊNCIAS: 
- Aquisição de 1.500 ha. é uma solução que atenderia em princípio 

toda a comunidade, mas já mostra-se deficiente, pois algumas 
famílias como se sabe não querem sair da área ^tual. . 

- Soluções econômicas através de projetos simples e objetivos, co 
mo saúde ambiental, infra-estrutura, etc., na atual área. 

- Reassentamento do grupo do Fernando Kamba-1 nesse local ou pró 
ximo, com a ampliação da mesma. 

- Criar um núcleo assistencial em área contígua à mesma, com ambu 
latôrio, armazenagem^ escola e residência/Posto. 

- Firmar Convênio ou Tèrmo Compromisso com ITAIPO, para soluções 
e procedimentos junto à Comunidade Avâ-Guarani. 

- A morosidade na busca de solução, poderá acarretar tanto para 
a FUNAI, como para ITAIPÚ, em conseqüências sérias, consideran 
do que o encontro ambientalista ocorrerá^ 1992. 

5 - AMPLIAÇÃO DA ATUAL AREA DO OCOI: 
- Segundo informações, ã jus.inte da atual área do OCOI, margeando 
o lago há remanescente de reservas técnicas de propriedade do 
INCRA, que somaria um total de 345 ha. Há também, segundo in 
formações cerca de 177 ha. pertencentes a ITAIPÜ e, ainda mais 
duas ilhas, com 224 ha. que fion-w-ndo todos teremos cerca de-
997 ha, incluídos nesse bojo a área atual de 251 ha. 

É incontestável 3 :'e:ti 1 idade e a privilegiada Io 
calizaçáo ca faixa de terra v:ne variam os 997 ha. A essa qual^ 
daòe, porr.a-se o fato ne oiie, \ raí a n . ^ d e uma faixa extensa, há 
sam dúvida a i>o?sibi 1 inade de .ir c grupo liderado pelo Fernan 
do, seiTi que oeorra v^ualquer v-oní o lintre os dois ar\ipos. 

"rrnoraica.-o é uv.-.a solução ideal, não haverá c 
dcseribcíso ra: a ccr,ipr3 de tev: .'.?, >.-;;jos recursos podem ser canal i 
nades na r.el!,eria da infra-est viU uva e atendimento na área. 
iPNCTCír.M.ÍT.lxTK: 

- ucior.a os nrobler.aç d."*:- .;vupcs. 
- f ir;.:di.lio o assontaaiçr.; o vi.̂  .n .-.po do Fernando Kar.ba-Í. 
- Pispensa^o«alqnor plancj.i:..-::to vV.ianto a recolocação do atual 
o r n p o ^ ^ - - ^ 

'^mmmmmr.- inj -w 
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TECNICAMENTE: 
São as terras mais férteis da região. 

- Pela localização das ilhas permitirão implantação de projetos 
afins com a cultura dos Avâ-Guarani. 

- Propòrcionarâ maiores opções de pesca nó lago/ bem como implan 
tação de piscicultura. 

- Não será necessário desembolso para aquisição de outra terra. 
INCONVENIENTE: 

A solução apresentada, confronta com o envolvimen 
to na aquisição dos 1.500 ha. Até o presente momento as áreas in 
dicadas para aquisição não satisfazem os índios, o que pode levar 
a um novo afastamento e desgaste da FUNAI junto aos índios e . à 
opinião pública. 
TRABALHOS EXECUTADOS: 
- Realizaram-se 09 viagens: com reuniões da comissão, lideranças 

da Comunidade Avâ-Guarani, vistoriás nas áreas localizadas pe 
Io ITCF, acompanhando os índios nesse reconhecimento. 

- Contatos com o ITCF e INCRA, solicitando maior colaboração e 
indicação de áreas disponíveis ou reservas técnicas para possí̂  
vel assentamento dos índios. 

- Contato com outros organismos com o mesmo objetivo. 
- A Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu, tom colaborado 

nessa questão, com a cessão de condução destinada ao transpor 
te dos índios em visitas às áreas. 

- Apresentou-se a ITAIPÚ minxita ."ie um Termo de Compromisso que 
seria finv-nàc entre aqviela . -̂ sa e FUNAI, nos molvícs no 
existente oora a Kletronoric. 

- A ITAIPO participou com v-oica CrSÍ 27 . 536 , 86 (conto e vin 
te e sete mil, quiiiĥ -iitos o tvi-.ía seis oruroiros e oiter-r.-. 
e sois centavos), no cusicio .vj c». slocar.iento ôe lócnicos 
rUNAI e índios em visitas 5.:cas pré-relacionoil.TS. 

- Solicitou-se à ITAirO c;v, v-.-.ráí.->r emer cencia 1 col ."iH-̂ ração :as 
arcas cc saúde e aoricultuva. 

TR-Mí.M.HOS A V.XKCUTAR: 
- Aguardar rospcstas dos tol. x NC . C y/D-nFI/25.08.91 .io ITCF e NO 

119/r7iFl/0?.09.91 ao IKCKA.y 
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- Acompanhar os índios nas duas áreas relacionadas e indicadas re 
centeinente pelo ITCF, localizadas no Município de Guaratuba 
(Serra do Mar). 

- Apôs essa visita, convocar reunião com as entidades envolvidas 
na questão e definir a participação efetiva de cada uma ou a 
dissolução da comissão encarregada de solucionar tal problema 
e sugerir caso haja condições e áreas disponíveis nas proximi 
dades do OCOI, a ampliação da mesma. Cabe dizermos ainda, das 
dificuldades que temos encontrado na condução da questão, pela 
falta de uma infra-estrutura mínima necessária como veículos pa 
ra deslocamento, deficiência no apoio administrativo, falta de 
credibilidade no trabalho dos técnicos, pois trata-se de ' um 
trabalho que requer deslocamentos e constantes contatos junto 
à Comunidade Indígena. 

Desta forma, dada a carência e a limitada disponibi 
lidade de recursos financeiros com que se vem trabalhando, da falta 
de uma diretriz clara da ITAIPÚ quanto a sua conduta na questão dos 
índios do OCOI (hoje com uma população de 215 pessoas) , bem como 
de outras entidades, que a tudo isso se soma o caráter humanitário 
envolvendo uma Comunidade Indígena deslocada que, na busca de uma 
nova existência, corre o risco de ser ainda mais desostruturada. 
Trata-se portanto de um assunto delicado e complexo que, por sua 
natureza e no estágio que evolui, merece uma análise cuidadosa para 
fixação de objetivos e de uma linha de.ação por parte desta Funda 
çáo 

A superior consi òor.-,v.-ão , 

?C/ew 

5A 


