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S~o Paulo, 04 de julho de 1991. 

NDI 

Prezad6s senhores, 

Considerando, a grave situaç•o em que se encontram 

os índios Xocleng da Reserva Indígena Duque de Caxias, em -----=--- .. 
Ibirama/SC, em decorr~ncia da reiterada omiss~o da FUNAI e 

da UNI~O, em prever e mitigar, os impa~tos advindos d$ 

construç~o de uma barragem (Norte) sobre o Rio Hercilio - 

Vale do Itajaí, em terras da reserva, 

Considerando, que o programa de controles de cheias 

de Blumenau (iniciado em 1961), responsável pelo projeto- 

técnico da referida barragem, foi obra desenvolvida sob o 

tempo do regime militar, jamais avaliada, em nenhum tipo de 

juízo imparcial, sob as óticas da segurança e dos impactos- 

ambientais, 

Considerando, que as indenizaç~es devidas ac)s 

índios, por força de compromisso entre o DNOS (extinto 

atualmente) e a FUNAI, com a participaç~o da comunidade 

Xocleng, jamais foram integralmente pagas e n~o representam, 

de forma inquestionável, o montante das perdas sofridas ao 

Loriqo de apr .. o>:imadamente 30 anos de "obras" da barragem EWl 

suas t€?rras, 
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Consi d1:!r õ:mdo, que o Governo Federal através da 

Set:retaria de-? Desenvol vimen1:o anunciou 

publicamente, o repasse de verbas para em maio p.p., 

conclus~o definitiva do projeto, o que repercutiu em mais um 

protocolo de intenç~es e promessas para os índios, entre SDR 

e FUNAI, visando provocar entre outras conseqü@ncias, a 

desocupaç~o do canteiro de obras, onde, encontram-se os 

índios, e, 

Considerando, finalmente, que o a tua l momem to 

confere um caráter emergencial ao caso, apont.ando a 

necessidade de que a comunidade exerça seus direitos~ 

assumindo uma postura ativa, através de representante(s) 

independente(s), 

O Centro de Trabalho lndigenista, no desenvolvimento 

das relaç~es que vem sendo mantidas com os índios Xocleng, 

de !birama, desde 1983, para agilizar e objetivar tal 

assist~ncia técnica jurídica, a pedido da comunidade~ 

indicou o advogado Jo~o Winther, que veio a ser nomeado 

pelas lideranças como seu procurador, e iniciou a discuss~o 

do caso com o Dr. Carlos Frederico Marés de Souza Filho pelo 

NDI, buscando ainda a consultoria do Dr. Dalmo Dallari para 

indicarem, entre as diversas opç~es técnicas a melhor linha 

de aç~o. 

Esses contatos ainda est~o sendo realizados e para a 

propositura de aç~o judicial (emergente) que possa ter, para 

além do moroso universo juridico~algum efeito político, faz- 

se necessário a associaç~o de esforços e até mesmo de 
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representaç~o processual efetiva dos diversos parceiros que,. 

legitimamente, atuam em defesa dos direitos indígenas. 

Desse modo, solicitamos que enviem-nos com urg@ncia, 

resposta à possibilidade de enquadrarem o presente caso às 

vossas prioridades, indicando as formas práticas pelas quais 

poderemos ingressar Juntos em Juízo e demais fo1'"mas 

possíveis de apoio, bem como, eventuais formas concretas 

para a conduç~o da quest~o. 

Cordiais saudaçôes 
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