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Fortaleza, 30 de outubro de 1994 

Ao E~m9 Senhor 
Procurador Regional da Rep~~lica 
Mem~ro Efetivo da 6a. Cima~a de CooTdenação e Re~isão 
do Ministério Publico Fede~al 
{Comunidades Indí~enas e Mino~ias) 
Dr. Aurelio Virg1lio Veiga Rios 

Prezado Dr. Attrelio aies 

Mais uwa vez estamos esc~e~endo pa~a ~ossa Excelência 
para contar os proble~as que estão acontecendo com nõs - Treme~- 
be de Almofala. Cada dia nôs fica fflais preoc~pado mas, ao mesmo 
tempo an i111ado s e om o evento que e s tã acontecendo aq·u i em Fort ale 
za, no Ceará, com as presenças dos SenhoTes Procuradores, nossos 
grandes defensores, de acordo coffi a lei federal ·maior. 

NÕs agradece a atenção de Vossa E~celência de escrever 
para o nosso Procurador aqui em FoTtaleza, Dr. OscaT C~sta Filho, 
por ocasião dos problemas que nõs estamos enfrentando ulti~a~ente 
·-< o espancamento da criança Tre1?1e1J1õê no Lamarão e as ameaças fei 
tas ao pai - Antonio Severiano Lisboa, e as ameaças de ~orte is 
lideranças na Passageffl Rasa poT causa de um pedaço de mato que e 
les querem e precisam brocar, 

Esses dois proble~as ainda não estão encaminhados, Não 
conseguifflos o apoio necessârio e aepois da pol!tica a situaçao pi 
orou para nõs com a vitõria do candiaato eleito, Na nossa ãrea = 
se fala quer 

- nõs índios vai co-mer i muita peias 
esse presidente ê contra a deraa?cação 

N ~ d - a questao da terra esta acaba a e que 
rei to; 

- nÕs vamos te~ que se ~udar para o outro lado do rto que~ a 
parte da terra que I ocupada pela eDpre&a Ducoc~; 

- esse caso da nossa te-r-ra nunca s·e'?i -resolvido J 
- a terra dos indios pode seT yendiaa: que-n, ti~er dinhel~~ co~ 

pra o que quiser (e Ls s e ~e-m acontecendo} J 
nõs índios telll muita foTça ,nas os posseh:os t!t1'tb~-Il1 tÉ!m e t era 
gente com ffiuito dinhei~o do laao deles. 

das teyras indígenas; 
nõs pe-rdemos o nesse di 

Nesta semana que passou foram 3 soldados e o delegad~ 
de Poltcia do Itare~a comunica~ a n5s, e-m Almofala, para nõs estar 
presente neste sâbado que passou. dia 29#,/10, pa~a as audiincias ~ 
desses dois acontecimentos. Para nõs ir de manhã na delegacia do 
Itarema. que e uua cidade onde os poderosos são cont~a nôs e onde 
eles tem acesso e cobertura da Pol!ci•. N5s fiquems~1desconfia 
dos. Mesmo que a gente denunciou esses casos na Secretaria de~ 
Segurança Pmblica e ao Gove~nador, Nõs estive~os na sede aa Po 
lícia Federal que le~ou nÕs co~ o menino pa~a fazer o exame dÕ 
corpo de delito (cÕpia ane~a), O Chefe da Pol!cia Federal chamou 
o agressor - Tomãs Pereira, atravês da Pol!cia do Itarema e ma~rou 
audiência, Mas ele não coffipareceu. O boato ~ue se espalhou; 
que a família dos Pereira e grande e eles mes~os resolvem o pro~ 

<Bilema, Tambêffl dize~ que o deputado Stenio Rios !alou para o Tomis 
nio comparecer que ele resolvia. A! ngs nio sahe~os ~ais nada e 
que providência foi tomada. 

NÕs fica preocupado e pensando queJJ ê que te~ ·mesme ~ 
autoridade para resolver esses p~oDlerea!, A Toça ae -mandjoca plan_ 
tada no terreno desse posseiTo no Lntarao (T~~&s Perei~a), e q~e 
se pode fazer para ele (Antonio Se~eTiano Lisboa) continua~ t~a 
tando. cuidando, se o dito TO'l'llâs Pe~eira não aei~a mais ele entrar 
no terreno para cuidar aa r~çA? 
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Lã na Passagem Rasa as famílias coagida, sofrendo e te 
merosas com as ameaças de mo~te, NÕs ee preoc~pa mais porque Õ 
posseiro que estã impedindo nõs de·traõalhar nesse local e um tra 
mllhador sem recurso, um pequeno prorietãrio, mas conta com a foT 
ça dos grandes proprietirios dessa região que são acostumados ã 
maltratar nõs tndios e outros pobres. 

A grande dificuldaae ~ a nossa sobrevivência e nós sem 
poder trabalhar - nossa terra invadida e queffl estã na luta da ter 
ra indfgena nio tem direito : · 

- de arrendar a terra, a nossa terra que está cercada pelos pos 
seiros invasores; 

- não nos dão tra~alho desde agOsto de )g.92, quando começamos os 
levantamentos para a demarcação ~a terra de Almofala; 

- tem uns Indios que consegue arrendar um pedaço de mato mas não 
permitem nosso trabalho de muti~ão, 

- agora, no caso do menino espancado, o iai tem uma roça no ter 
reno desse p c s s e I r c a g-r e s s e-r mas ele nao debta mais ·tratar da 
roça e diz que não vai receber a prod~ção q~e estâ lã, Ameaça 
de morte ate para ele iT olhar a roça. 

Nós tem outras dificuldades: 

l, no Lamarão te~ uma associalão de noradores (posseiros) que - 
estã recebendo m~ito dinhe ro, não~se sabe de onde, Fala~ que 
ê do INCRA mas nôs sabe que lã não teu terra desapropriada pe 
lo Incra, Cada sõcio dessa associa~ão dâ sua terra para fa~ 
z e r plantio com i-rrigação, Estão destruindo os pes de c a j u e Lr 
roe o cõrrego jâ estã secando, São· dois motores tirando ã':' 
gua para essas plantação. E esse cõrrego e que alimenta as 
famílias e os animais dessa região, 

2, na região da praia da Almofala, hã pou~os dias, uma família 
vendeu seu terreninho a um técnico do IBA~A que correge as 
praias daquele trecho para proteger a pesca da tarta~usa mari 
nha. Infelizuente enquanto ele pesquisa umas cousa que sãa = 
fundamental no seu tTaôalho, ele deixa escapar outras que pre 
judica a população de pescadores, - 
Uma das defesa que são necessãrias ê: 
- impedir a pesca da lagosta mi~da demais; 

impedir o uso do compressor que e•tl invadindo as pescarias 
que nõs faz, prejudicando a produç~o do peixe. do lagosta - 
que jã estão muito peq~enas nas nossas p~aias, 

Nôs sempre tem contado, em todos os momentos, com o a~ 
poio do Dr. Oscar Costa Filho, que ê Procurador Regional de Defe 
sa do Cidadão na Procuradoria da Repiblica no Cearã. Ele escuta: 
atende, orienta, toma ~mas providências, se manifesta e a posi - 
ção dele ê sempre muito clara e decidida, SÕ que os problemas ê 
demais e os grandes proprietários são ~uito ricos, contam com o 
apoio de políticos fortes na região que sefflpre foram cont~a os 
nossos direitos na terra, Eles conseguem ate esbarrar o nosso - 
processo de demarcação. A população hufflilde se submete porque - 
não tem subsistência garantida e ainda fflais fica amedrontada. 

E a prova do que nõs escreve ê a dificuldade de se con 
seguir qualquer solução para as perseguiçõas, que nõs enfrenta , 
Nesse caso do espancamento do menino e affleaça de morte do pai e 
por causa da roça dentro da ter-ra do p e s s e Lr e - ?'flam.iâ-·· Pereira; 
Sítio Lamarão, -fizemos u10 mc v Lme n t o grande de c a r t a s , DB me s me - 
jeito no caso da Passage~ ~asa, do Vicente Crispim contra os ln- 
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dios, com ameaças de morte por causa de ~m pedaço de mato que e~ 
tá li~re e que teve um acordo antigo de que esse pedaço ficava 
para eles. Não estão querendo to-mar nada de ninguém. Nós · sabe 
que o Vicente Crispim e pequeno. E esti um perigo muito grande. 
Por que ele ê apoiado por grandes fazendeiros com tradição de vi~ 
lência nessa região, onde jã aconteceu ate mortes por cattsa de~ 
sa dita terra. As ameaças são grandes contra essas famílias, co~ 
tra nõs, ind!genas. Precisamos trabalhar nesses pequenos pedaços 
de terra onde plantamos a roça de ttandioca que é fundamental na a 
limentação das nossas familias, E atê agora n5s não temos apoio: 
nada garantido para enfrentar essa situação e continuar vivendo - 
descansado na nossa aldeia, 

NÕs jâ tem seis (6) processos contra nõs, Tremembê de 
Almofala, na Justiça Federal do Ceará, distribuídos em quatro (4) 
Varas diferentes, 

A demarcação da nossa terra foi esbarrada com a liminar 
da Ora, Juíza Ger~ana de Oliveira Moraes, da 3a. Vara, em favor da 
Empresa Ducoco S/A que invadiu nossas terra desde 1980 e aí criou 
uma grande plantação de coco. e~pulsando as fam!lias e destruindo 
as plantações, as lagoas, impedindo a cria~ã~ de animais e as fa 
mflias Tremembe q~e não aceitaram sair do seu lugaT estâ ainda hÕ 
je imprensadas entre o rio Aracati-Mirim e a cerca da firma, numã 
constante opressão e insegurança, O outro lado do mesmo terreno, 
onde estão os Trememb~ da Varjota, a fi~ffia não conseguiu tomar. ~ 
Chegou a cercar e destruir as plantas, Mas as familias resistiram 
e garantiram uma boa parte do terreno, Nesse tempo era ainda mais 
difícil a luta indígena poT isso foi atTavês ae am processo de usu 
capiio coletivo. Essa firma tem centado sefflpre com apoio governa- 
mental através da SUUENE e outros apoios federais. - 

O SenhoT Ministro da Justiça, que ê o ~esponsãvel pela 
demarcação das terras indígenas no g ev e e n o do B-ras il parece que - 
duvida do nosso di~eito, apesar de apóio que a Constiuição ae 1988 
di aos Povos Indígenas, garantindo o direito âs nessas te?ras tra 
d í c í c n a í.e . Temos ~o~-u111entos histéTicos ~ temos la·ud<;1 antrl!lpolÕgicÕ, 
nosso Povo Tre~embe e conhecido desde antes .de 1500, somos reconhe 
cidos por nossos vizinhos na regiio onde habitamos t~adici~nal~en~ 
te, nossa memória que vem dos nossos antepassados e dos nessos cos 
tumes tambê~ e conhecida, tem vârios pesquisadores trabalhando e 
es~udando sobre a nossa histÕria e o nosso jeito ae viver, Mas na 
da disso tem valer. O que vale mesmo i o ~ue o advogado diz, ; 
que os empreeirios, os pol!ticos dizem, Mesmo que n~o seja a ver 
dade, 

E o pior de tudo ê que o Dr. Juiz do Triõunal de Justi 
ça do Recife, da Sa, Região, decide contra nosso direito em ci~a - 
de Mandado de Segurança, confirma a· liminar da Dra, Juíza, ainda e 
contra o nosso direito que e~iste comprovado na Lei 6001, do Esta~ 
tuto do Indio, contra os direitos que constam da Constituição de 
1988, 

N5s teffl ~esistido t0do esse ~e-n.,po de persegutçao, que 
aumentou desde setembro de 1992 paT~ ci, n6s; mesm~ se sentindo m~ 
sacrados, os cafflinhos fechados para noss~s direttos que n~~ tem ~ã 

~ ~ - ler e por isso mes~o uma pa~te a~ noss~ Pcvo Ind1gen~ na~ enf~ents 
e nem acredita nessa luta. 

NÕs continuamos lutando apesa~ dess~s dlficuldades todas. 
Mas nõs precisa e e~ige uma decisão fi~me de Vossas E~celên~ias na 
defesa dos nossos direitos. N~s confiamos que ~ames vencer, Mas 
precisamos refor~ar essa luta com o apoio ~ais decidiâo de ~ossas 
Excel;ncias que ta~~êm têw muito poder. 
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No Cearã outros Po~os Indígenas também estão oTganiza 
dos, outros se organi~ando, Estafflos conseguindo realiza~ uma lÜ 
ta conjunta pela demaTcação da nossa terra indígena, - 

NÕs aproveitamos esta grande oportunidade para exp r e s 
sar aos Senhores, pessoalmente, nossa confiança e nossa esperan= 
ça pelo nosso direito e pela nossa vida, 

Nossos agradecimentos e nossas saudações, 

Francisco· 'Marqlues dõ-~ascTmento 
Vice-Cacique de Almofala 

c41AL ~ z :r)_y ~ /YlQ i"° to !2. 
Antonio Severiano Lisõoa 

Lideran~a Tre~embê Panã 

~ Á ~ Gokz...kfu 
Maria de Jesus Sobrinha 

Lideran;a Trememõê da 
Praia da Al~ofala 
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Luciana Marqu~ do Nascimento 
Liderança entre as Crianças Tremembe 
Praia da Al~ofala 
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