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íUNAI 
f u11do~Ao Nodo11•I do 111,tlo 
MINISTÉl110 DA JUSIIÇA 

Ofício nQ C/35 /PRES/FUMAI 
BraF.i1.lia, Of? de novembro de 1993. 

Senhor Governador, 

Vimos manifestar nossa satisfação pelo interesse demons~r~ 

do face à situaç~u indefinida das famílias TREMEMBÉ, que lutam pelo 

direito às suas terras e cuja causa, como a dos demais puvos indÍg_g 

nas, é de toda a sociedade brasileira, o qtt lamentavelmente, nem 

sempre é compreenrlido. 

2. A Area Indígena TREMEMBÉ DE ALMOFALA foi identificada e dª 
limitada por um experiente Grupo Técnico, cujo procedimento em campo 

seguiu as normas determinadas pela legislaç~o vigente, culminando 

com o encaminhamento da proposta de limites, aprovada pela FUNAI, 

ao Exmo. Senhor Ministio da Justiça, 
. ~ 

para aprec1açao. 

3. Os procedime11tos relativos à rleclaração de ocupação indi. 

gena e conseqUente demarcaç~o administrativa das terras TREMEMRÉ en 

contram-se ... .i s p e n s n s por ordem judicial. ConhecP.ndo as dificuldades 

a serem enfrentadas ern razão dos fortes interesses locais contrários 

aos TREMEMBÉ, a FUNAI, ciente de suas resronsahilirladP.s, vem emprg, 

gando todos os esforços para garantir a esses fndios seus 

constitucionais sohre as terras que habitam. 

direitos 

A Sua Excel~ncia o Senhor 
Doutor CIRO FERREIRA GOMES 
Govérnador do EstBdo do Ceará 
Centro Administrativu 
Governador Virgílio Távora 
Rua Osvaldo Cruz nº 3380 

60639-900 FORTALEZA/CE 



íUNAI 
Fundação Naclonel do lndlo 
MINIST~RIO DA JUSTIÇA 

(Fls. 02 do Ofício nº l/35 /PRES/FUNAI, de 0;/11/93). 

4. A Fundação Nacional do Índio, em seu nome e em nome dos 

TREMEMBÉ, agradece o apoio de Vossa Excelência, colocando-se à di~ 

posição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. - 

DINARTE NOBRE DE MADEIRO 
~Presidente Interino da FUNAI 

DID/DAF/SRBT/dcs 
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Ofício 

FUNAI 
fu11deç60 Naclooal do lndlo 
MINIST~AIO DA JUSTIÇA 

/PRES/íUNAI 

Brasília, j/ de novembro de 1993. 

Senhor Superintendente, 

Em atenç~o a seu Ofício de nº 583 de 25 de outubro pr6ximo 

passado, vimos agradecer ao convite para participar de uma comissão 

ande ser~ debatida, juntamente com as partes interessadas, a questio 

das terras da Comunirlnde Indígena Trememb~ de Almofala, Município de 

Itarema, nessa Unidade Federativa, esclarecendo que esta Fundaç~o se 

fará representar na pessoa de seu Presidente titular. 

Ressaltamos, por~m, que por força de outros importantes 

compromissos, somente a partir do pr6ximo dia 25 hav8r~ tempo dispQ 

nível, no presente m~s, para realizar a viagem e participar dos ref~ 

ridos encontros. 

No ensejo, manifestamos nossa satisfaç~o pela postura de 

boa vontade demonstrada por esse Instituto, em sintonia com o GoveL 

no do Ceará, para com as populações indígenas ern geral e a do povo 

Tremembé em particul8r, com vista a lhe reconhecer seu direito hi~ 

Ao Senhor 

FRANCISCO FERREIRA LIMA 
Superintendente do IDACE - Institutõ de Desenvolvimento 

Agr'ário do Ceará 

Rua Nogueira Acioli nº 1.400 

FORTALEZA - CE 
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(Fls. 02 do Ofício 

FUNAI 
Fund~ção Nacional do lndio j MINIST~lllO DA JUSTIÇA 

nº fq~ /PRES/FUNAI, de// /11/93). 

tórico às terras que reivindicam, sem deixar de equacionar a 

ção dos não Índios ocupantes da Terra Indígena. 
situ-ª. 

Aguardando, assim, a confirmação da data do evento, 

crevemo-nos. 

sub.§. 

D1NARTE ND8RE DE MADEIRO 
~Presidente da FUNAI 

DID/DAF/ACM/dcs 


