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Exm9 Senhor 
Dr, Aristides Junqueira 
Procurador Geral da República 
Brasília-DF 

Senhor Procurador 

NÕs Povo Tremembe de Almofala. mais uma vez escrevemos 

para Vossa Excelência, para lhe pedir um apoio. Precisamos de a- 

poio para o processo de demarcação da terra indígena que é nossa, 

que estã suspendida pela Dra. Juíza da 3a. Vara da Justiça Federal 

do Cearã, Dra. Germana de Oliveira Moraes. Ela wesma deu a Limi- 

nar em favor da firma Ducoco, ela mesma deu parecer favorável e 

ela mesma suspendeu com outra liminar contra a demarcação da nos- 

sa terra indígena, Por causa disso esta parado o andamento do 

processo de demarcação. 

O Ministro da Justiça apoiou a liminar da Dra. Juíza e 

deu um Parecer contra a demarcação da nossa terra: ele sõ assina 

a demarcação da terra indígena de nõs. Trememoê, depois que os 

Processos contra os nossos direitos (jã sio seis (6) processos ) 

for resolvido na Justiça. 

Quere~os Uffla resposta de Vossa E~celência se esse ê o 

direito que marca na Constituição de 1988. NÕs precisa da demar 

cação da nossa terra indígena. Enquanto a demarcação da nossa - 

terra, da terra do Povo Trememõê, não acontecer, sempre vivemos 

muito sofridos, sofrendo ameaças de ~orte, perseg~ição de todo 

jeito e forma, Muitos parentes nossos jã fora-m ezp~lsos da nos 

sa terra indígena pelas grandes firmas plantadeiras de coco e o~ 

tros proprietãrios de fora que invadem a terra e impede~ de a 

gente ter o sustento suficiente para viver, ter sossego, ter paz. 

NÕs confia no seu tTabalho e na sua decisão. Ficamos 

esperando por sua atenção de ajudar nõs nesse ~o-menta de dificul 

dade grande, 

Agradecemos por sua boa vontade. Nossas saudações. 
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