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02 de aaoeto de i996 

Ao Autoridodes Federaia, E:.taduei:s 6 Municipai~, 
Autoridades Federai~ n,~ponettveíe; peloo direito5 indf1ii,na:s no Governo Bra5iJ"iro1 

Entid~ de Defesa dos Direitos Humanos, lndlgena:s e Ambientai$ que apoiam a 
nossa luta. 
Povos lndfgenes no Ocar6, no Nordc:~e e no 13raoir. 
Enfim, a todos que nos apoiam na luta pehs TERRA e pela VIDAf 

N6a, lidc:.-an9a~ indfgcncta T4pebo, o~tam~ muito preocupedoe com a 09io 
do.s potttico~ do municfpio de Cauca;ii-"CE.. O Deputado Federal, Joa6 Gerardo·· 
Arruda, candidato ã Prefeito de Caucaia, e o vereador LuJ::s co.-deiro, ambos estão 
incontiv•ndo invasões de nossaz:. terra& que foram identifiçada:s e delimitadas pela 
RJNAI deede julho 1.993, e dlstrlbulndo-es com ç,s ~~m-teto, a flm de garantir uma 
boa votação naa pr6ximaa eleições. 

Esta terra que est6 sendo invadida fei; parte da Fazenda Soledade que 
Eamerino do Olivoiro Arrudo Coelho eo diz proprietârio, o moemo que oontoowu o 
demarca9iio de nossas terrae que foi indeferido pelo Miniat6rio da Ju~th;a. 

At6 hojo nóe. nunca a&imoa com viol&ncla. Vlvemoa eotrendo eern terra paR1 
morar e trabathar, lumndo peln demercação ~e nqsaas terras, pelos nos30:s 
direitos conqui~ad9'j rat CQO§tituiiio de 1.98a. Se ili m:.,5ea t=rr~ ~et! de!imi+~~r 
nao podernoe e não vamQe doixar quer eeeee polfticoe invadam ee noeeee 6roao. 

Ne&ta luta, h6 mais de dez anos1 temos sofrido muitas persegui9Ões por 
J)lllrte de polltiços e flt.6 .ameaças de morte. Jâ pedimo~ pruvidênoiass ã FUNAI, à vice,. 
aovomGdorio, à ProourGdoria dG Rcpôblica e à Ju~ya Federal para que seja borrodo 
c5ta invasão em noaaas âreas. 

Pedimos ao Governo Federal e MJni~tro da Ju&tJça quo .t1giUze a demarcação 
de nesses tema$ pare que eetee problemee aejam resolvidos. 

Pre,çie.moo do apoio do todos que lutam pelos direitos no mundo o doe que 
c:stão maio perto de nós, exieindo a demarcaçiu j6 •.• -unfurme a Constituição 
Brasileira de 1988. 
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ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES DOS fNDJOS TAPEBA ~ CAUCAI~ CEARÁ 

18 de Dezembro de 1996 

Instituto Sócio Ambiental - ISA 
São Paulo .• SP 
FAX.: OJ 1 . 825 55 44 

Nós, Tapeba, do Município de Caucaía, no Ceará, Brasil, estamos revoltados e 
muito preocupados com a onda de violência que ultimamente vem ocorrendo em nossa área 
indígena. 

r, DOIS ASSASSINA TOS NA LAGOA QOS TAPEBt\ 

Dia 15 de dezembro deste, às 19,30 horas mais ou menos. na Comunidade da 
Lagoa dos Tapeba, na nossa área indígena foram barbaramente assassinados no terreiro de 
suas casas dois Tapeba, mãe e filho, Maria do Carmo de Alencar e Aleqcar de Alen~ar 
Gome1, conhecido por "C•u.caia". Eles estavam em suas casas que ficam muito isoladas no 
Meio do Mato, quando foram atacados. Uma voz perto que chamou por um dos filhos. Como 
era noite escura não deu para reconhecer quem era. O outro filho Alencar se aproximou e. de 
surpresa, foi Jogo sendo baleado com arma de fogo (vários tiros) e também foíçadaa na cabeça 
e nas costas. 

Na mesma hora a. Carminha, mãe deles .• saiu no terreiro e foi também baleada 
(vários tiros) e degolada com foice, e caiu logo em cima do corpo do filho já morto. 

Um outro filho dela, Amadeu, saiu de casa para socorrer a mãe e o irmão e 
quando também foram disparados vários tiros mas ele conseguiu escapar. As marcas das balas 
estão no pé de cajueiro que fica perto das casas nesse local. 

Ele tentou correr atrás dos assassinos, que eram quatro ( 4) mas eles escaparam, 
desapareceram. 

2. OUTRO A5SASS1NAIQ HÁ 47 DIAS 
Outro :filho da Carminha, conheoido por COCA't Carlos Alencar, foi 

assassinado brutalmente com cinco (5) tiros e treze (13) facadas. E ainda deixaram a arma do 
crime enfiada no corpo do morto (A Polícia de Caucaia esteve no local e retirou a fàca). 

O medo foi tão grande com essa violência e, depois com o boato de que se a 
familia demmcíasse, eles (os assassinos) acabariam com toda a família. Não iam respeitar nem 
as crianças. Até as Comunidades silenciou com medo e não tomaram atitude. Depois disso 
ficaram sem. poder sair de casa para o trabalho e estavam passando até fome. a mãe e os filhos. 
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Essa situação de violência - agressões e assassinatos ~ deixa nós vivendo numa 
insegurança muito grande. A discriminação com nós é muito grande. Além desses 
assassinato~ teve agressão com uma liderança - MARGARIDA TEIXEI.llA GOMES, da 
Lagoa dos 'fapeba> que levou uns socos na cara e num braço. Ela foi no Instituto de Medicina. 
Legal e nós tem o comprovante da agressão. E dois jovens só porque estavam olhando uma 
loja no comércio de Caucaia> a dona dessa loja chamou a Polícia e eles foram aJgemados) 
jogados no porta-mala do carro policial e ameaçados de prisão. Sem qualquer motivo para 
isso tudo. 

E também nóR em-simnr.1. mnito MVOlt1ttlnci l'.O'm ll'IZ~AI.! ht1ffl~ridade.11 9 
desumanidades. E o pouco caso da parte das autoridades, da policia local e dos Órgãos 
responsáveis pela proteção e defesa do Povo Indígena. 

Todos os PIU'e111:es estão se sentindo ameaçados serem a próxima vitima. Não 
OHÍCJto 0'!>g'Uran90. nQ.11 CoimmtdAJe&, tuJ~ M fcu11'1i_u; lll'ilVUI ~Q l!it:1111 pouerem 8Ufr tf.e casa. 0B 
três (3) últimos filhos sobreviventes da família da Catminha abandonaram suas casas onde 
moravam há mais de quarenta (40) anos. Estio perambulando) sem saber para onde ir, 
amedrontadoa, com çrian9a& pequem® o ciom nGdA ptll'11 garantir ft ~ob~vi.vênQÍD. 

4. 1! OUE Nós IAtlJM,. f;STAMQS EXIGINDO 
Exigindo a APURAÇÃO desses fatos todos e JUS11ÇA. diante de tantas 

agressões e violências que estamos passando. E SEGURANÇA para os p~es que ainda 
restam. Somo pessoas lmmanas e merecemos respeito) pois somos os primeiros habitantes 
destatma. 

Exigimos também do Senhor Ministro da Justiça e da Presidlncta da 
República, da Fundaçlto Nacional do Índio, a Ulmaclo d@• no1111 tem, gur Hiam 
f.tm1rçada1 para podermos viver sossegados e em paz. 

Assinatura de 15 lideranças Tapeb• 


