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COORDENADORIA DE TERR1\S IND!GENAS/SG/MIRAD 

Nota Técnica 

ÃREA INDÍGENA IRA! - RS 

1. Esta área de ocupação indigena é incontestavelmente im~ 

morial nos termos est~belecidos pela Constituição Fede 

ral; 

2. No passado houve várias tentativas de remoção da comuni 

dade Kaingang local, todas de comum acordo entre o anti 

go SPI e a classe política do município, mas os indígenas 

sempre resistiram pois a área em questão tem profundo sig 

nificado mltico-religioso e histórico no seu contexto só 

cio-cultural; 

3. Os indígenas de Irai tem sofrido toda sorte de agressoes 

e violências de parte da população local e inclusive de 

setores da classe política local, os quais tem agido tam 

bém com má fé e de forma preconceituosa contra os indlge- 

nas; 

4. A exploração da força de trabalho indígena é uma realida 

de entre os Kaingang de Irai; agrava ainda mais esta si 

tuação a exploração que a Prefeitura Municipal tem feito 

especialmente tratando os indígenas corno "atração turís 

tica", sem propiciar nenhuma contra-partida aos mesmos; 

5. O poder legislativo vem tentando negar os direitos terri 

toriais indígenas em Irai agindo inclusive à margem 
da Constituição e da Lei; no caso, em 1979, a Câmara Muni- - . 
cipal de Vereadores aprovou a Lei Municipal de n9 921 

que cria uma Reserva Florestal Municipal, justamente na 

área ocupada pelos indígenas; Esta Lei é inconstitucio 

nal e fere os direitos históricos dos Kaingang de Irai;_ 

6. A proposta de delimitação aprovada pelo GT 88.118/83 con~ 

siderou~ problemática da presença do Balneáreo Munici 

pal e das fontes de águas minerais, tendo deixadó fora 

do perlmetro da área indígena as áreas ocupadas pelo 

Balneáreo e pelas fontes; os indlgenas é que vem preser 

vando as matas do municlpio, portanto não existem peri- 

~os de desmatamentos; o restante da área do município, 
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no entanto, se encontra totalmente desmatada, e certa 

mente não foram os indlgenas os autores do desmatamento; 

7. A postura do MIRAD, ao concordar com a proposta de deli 

mitação apresentada pela FUNAI (ainda que a mesma não re 

presente fielmente a proposta dos próprios indígenas), é 
correta dos ponto de vlsta social, legal, constitucional 

e jurisprudencial; portanto a atual postura dos vereado 

res do. Municlpio nada mais acrescenta a outras tentati 

vas desrespeito aos direitos indlgenas e à ordem consti 

tucional e legal vigente (Ver Telegrama n9 23721 Y DFBR/ 

Irali de 19/10/87). 

j Brasilia, 9il0/87 
~( .. (t('t-t _.> 

L gia T.Lopes Simonian 
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