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Sr, Ditetor, 

Versa o presente sobre a situaçJto doj indio$ Cuaiani do Ocoy, atingidos 
pelo lajjo dA UHli de Itaipú. 

Iiucialmentc cabe-me cttmprÍmentá-lo peta iniciativa tomada por Itaipú ao 
encomendar uin laudo antropológico da comunidade indigena, abordando $m trajetória 
hiit«>rica f a »ittiaçSo em que hoje se encontram. Entendemos ser este o melhor começo para a 
miIuv5<.> dos probJcmas vindos por aquela comunidade. 

Agradecemos o envio do laudo à FUNAl e expressamos cabalmente nossa 
v.v)nci)rd.Vicia quanto às conclusões c sugestões nele contidas. 

Ct^nsideramos que a soIuçSo para o problema da terra, como bem expressa o 
av.tor do laudo. dc\erá ter prioridade sobre qualquer outra iniciativa dadas as características 
«. .ilnimi* dcs Guarani em tua rclaçlk) com o "Tekohá" (aldeia). 

Desafortunadamente, j i não i po$s{%tl rccuperu- o Tckohá original desse 
g(u|v?. uma que este foi tomado pelas iguas do reservatório de Itaipú. Teremos que 
considerar, entreinnto, n eleiçSo de imui área no território tradicional do grupo situado entre as 
çidaJc» de Toledo, Ouaira e Foz do Iguaçú. 

NSo nos seria possível caracterizar essa ârca como terra tradicional 
in.lijjen.Ti. noí moldes do artigo 231 da Constituição Federal, considerando que nos faltariam 
«:'eincti;i's Je compmvaçSo para tanto. Como alternativas à delimitaçío dc uma terra 
ti.iJiv.uMijl teriair.o» 1) a desapropriação de uma área destinada a servir de "Reserva 

"•) « ••hjuísíçSo de um trato de terra a ser doado à comunidade Guarani do Ocoy c 
rc»'.l.̂ û d̂n em -»eu nome. ou^ 3) a mudança dc destinaçâo dc uma Arca dc propriedade de 
Itaipú A escolha de qualquer das três hipóteses teria que ser precedida, forçosamente, de 
esUiJoH i»ntropoli'>íicos c jurídicos. A FUN.M nSo veria problema em se comprometer junto a 
Itaipú »a clnboravio d05 laudos e pareceres técnicos requeridos. 

No caso da UHE dc Itaparica, por exemplo, a CHESF optou por adquirir 
um» r̂tfii t(ue foi registrada em nome dos Índios Tuxâ, 

Para a FUNAl, a altcmati\-a dc compra se encontra muito além de sua 
nMliJa.lo orç.inicntária, considerando o preço médio das terras da região c a ârca a principio 
necessária para abrigar a comunidade, cerca de IJSOO ha. 

Seja qual for a melhor opçSo, entendo que o passo seguinte'«© diagnóstico 
cn^omeiiJadc ivr luipú, i a procuts de altemalivas concretas de assentamento da 
comunidade, tiabalho esse que será consolidado em forma de um "projeto fundiário" para os 
Indioi do Ocoy. ^y-vV-ív 
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M posiibili^vles «2« financiamento par» csk projeto de\em ser pai5a<hs 
nflo exclusiv«r.ente no âraVito dos rrcunoj ordinArios disponh'cls pelos duas entidades. 
.tult*?ni's, pelo ccntrário, que sua viabilidade cconônüca será oblida a partir da priorizaçSo do 
asjunto na formuUçSo dc pçi''tic« go>-emanientais tanto do setor energético como da área 
indigienist«. 

Concluindo, gostaríamos de propor ó" prosseguimento dos estudoi dc 
foluçlo para » qucstSo partindo para a procura concreta de alternativas de assentamento, 
como primeiro pjsjo para a formulaçlo do projeto fundiário referido acima. Essa etapa pode 
ler perfeitamente c^^nduzida pela FUNAI, porém cora o acompanhamento permanente dc 
Itaipú, afim dc que nenhton paíso seja dtdo fora da parceria que procuramos estabelecer. 

Agradecendo uma mais a disposiçic demonstrada em perseguir uma 
soluça-« para o problema, aguaido vossa manifestação quanto às proposições aqui formuladas. 

Atenciosamente. 
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