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TERMO DE COMPROMISSO 

O Excelentissimo Senhor Governador do Estado do Ceará, Dr. Ciro Ferreira Gomes, 
os Índios Tremembé, representados por suas lideranças e com o apoio da Mis3ão 
Tremembé e da Pastoral Indigenista e os posseiros pobres da Região de Almofala, 
no dia 25 de outubro de 1993, no Gabinete do Governador do Estado, na presença 
dos Bispo de Itapipoca, Dom Benedito, dos Deputados Mário Mamede, Inácio Arruda 
e Stênio Rios, dos Superintendentes do INCRA e do IDACE e do Presidente da 
Comissão dos Direitos Humanos da OAB/CE, resolvem: 

1 - Eleger como mediador do conflito de posse que se desenrola entre indios e 
não-Índios pobres da Região de Alrnofala, o Senhor Governador Ciro Ferreira 
Gomes; 

2 - Manifestar seu desejo de resolver pacificamente tal conflito, envidando 
esforços no sentido de se desarmar os espiritos de ambas as partes e 
caminhar para uma solu~ão que atenda os seus legitimas interesses; 

3 - Constituir uma Comissão composta do Senhor Governador do Estado, do Sr-. 
Presidente da FUNAI, dos Superintendentes do INCRA e do IDACE, de dois 
representantes dos indíos e dois representantes dos posseiros, com o 
assessoramento do Bispo de Itapipoca, dos. Deputados que firmam o presente 
termo e dos representantes da Missão Tremembé, da Pastoral Indigenista e da 
CDH/OAB/CE para tornar possivel, em termos práticos, as propostas que se 
apresentarem no sentido de solucionar o conflito. 
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Varjota, Aldeia da Almofala, 24 de outubro de 1993 

Exm9 Sr. 

Dr. Ciro F1;rreira Gomes 
Governador do Estado do Ceara 
Fortaleza-Cearã 

Senhor Governador 

Ficamos muito satisfeito com a sua boa vontade de ter alumiado nós 

para estar nessa sessão. Nós esperamos ter o bom entendimento do Senhor para 

enxergar os nossos direitos indigenas na nossa aldeia da Almofala. 

O Senhor não conhece o nosso lugar mas teve a boa intenção de que 

rer entender o que e a nossa vontade - a nossa convivência, - o nosso sofri 

mento, - a perseguição que a gente se acha, Somos muito ameaçado por falta 

de apoio: 
as crianças estão deixando 
gação, as humilhação; 

a falta de saúde porque nôs somos índio aí não atendem nós de ma 
neira nenhuma. A Fundação Nacional de Saúde começou um levanta::' 
menta das famílias indígenas. O médico ia começar a atender nós 
lâ na nossa aldeia, amanhã, dia 26. Nós sabemos que esse traba 
lho foi suspenso. Onde se encontra muitas doenças que a nossa 
medicina não resolve; 

a alimentação não se tem, Quem ê Índio não tem direito a se a 
listar na emergência, Quem recebia sacola de alimento foi corta 
do, Não tem trabalho nas firma, nos sítio porque nós é Índio, 'à,. 
mar está fraco de peixe e as nossas jangada, nossos paquete não 
vão muito longe, Nossas terra tomada pelos posseiro: pequenos 
e grande; 

a escola porque não aguentam as man- 

nas casas dos chefes indígenas a polfcia entra a qualquer hora 
armada, até batem nos nossos filhos jovens sem motivo nenhum; 

não podemos dançar nossas danças da nossa tradição dos nossos a~ 
tepassados; dizem atê que vão arrancar nossa cabeça de bala se 
nós dançar o Torêm; 

se nós cortar um pau para fazer uma lenha, ou até tirar um gan 
cho para fazer uma baladeira, se nôs pescar nas lagoa, nas nossas 
lagoa, - jã tiraram até sangue de rapaz, de homem e de velhos.As 
nossas criação - um jumento, um porco, um bode - estâ suJe1to os 
pistoleiros da firma DUCOCO matar, porque jâ mataram nossos bi 
chinhos. 

NÕs estamos querendo viver na nossa terra. NÕs jã perdemos mais 

da metade da terra que nossos antepassados comandava. Em 1962 mataram três 

(3) pai de família - da família dos Bastião, da Passagem Rasa - foram pedir 

proteção ã polícia no Acarau. Na volta para sua casa foram mortos. Em 1980 

foi a firma DUCOCO que chegou na região e invadiu nossos terrenos. Queimaram 

cercas, destruíram as nossas criação, cercaram nossa área toda na mata. Foi 

um desassossego, Uma parte das famílias saiu e não teve condição de voltar, 

Uma parte se reuniu, lutou, enfrentou, Vivem fioje encriquilhados mas canse 

guiram garantir um pedacinho da nossa terra, Agora vem a firma de novo qu~ 

~endo voltar a invadir de novo, A conversa que aparece é que a DUCOCO·quer 

invadir nossas terras de novo e expulsar tudo que ê de ,índio, 
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Ã praia e,stã tudo cercado pelos posseiro. E se o morro invade uma 

casa nao tem mais para onde botar, Muit~s famílias Tremembé chegam até a 

comprar uma moradasinha, um local para botar seu tapiri - compra a própria - 

terra e ãs vezes jâ foi expulso da casa comprada, E aí compra de novo mas 
não sai da sua terra. 

Será que nós não tem o direito no que é nosso? 

Nós espera que o Senhor Governador tenha piedade de nós. São qua- 

se 500 famílias de indio Tremembé que vivem na praia e na mata. Contamos 

com seu apoio, com sua força - e quanto mais breve melhor, 

J!;ç&vt?ftJd~p0,--w,r0.1A-f-1r 
Cacique Vicente Viana Damasceno 

Agostinno Felix Jacinto - Tuxaua da Varjota 

Estevao Henrique dos Santos - Liderança 
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Senhor. Presidente: 

Em face do agravamento do conflito entre indios 

t xernembô s e posseiros, em Al.mo f a La , município de I ta rema, ne_~ 
te Estado, o Senhor Governador reuniu lide~anças ligàdas ao 

problema indigenista, de cuja :r-eunião resultou o documento 

anexo. 

\ 
\ 

Na ocasião, os circunstantes incumbi 1~(-l.m-me. d ... 

contatar com a FUNAI para solicitar a designaç~o de 11m repr~ 
sentante, com o objetivo de acompanhar. os tr.abalhoe que, ~ 

titulo de colaboração1 o Governo do Estado vai prestai d e6, 

Fundação. o nosso propósito 6 chegarmos ã demarcação das tL, 

r a s dos .í.nd í.o s trernernbés com ô mínimo ou nenhum agastament,:; 
entre as partes, evitando desdobramentos perigosos que o cu11 

flito de agora ameaça eclo0ir. 

Ficaremos satisfeitos com um posicionamento d· 
sua parte em relação ao gesto que o Governo do Estado acaha 
de assumir. 

Com a estima e a consideração~) 

'A_(M,L~ ~V\ 
trancisée Eerrciro: Lf ma 

S~porlatendooto 
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