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ORGANIZAÇÃO IND1G~NA TREMEM»~ DR ALMOPALb 
Ceara-Norde•te do Brasil 
Tele-fa~ nQ 085-2832468 

AL~O~~LA/VARJOTA1 21 de máio de 1995 

C4KT& DB raozDD DB GAa.ABTIA DB VIDA P•RA 
GÍtiCO ~A1S DE FAMfL~AS TREHBMB! 

Ã$ AúCoridades ~eder~is e Estaduai~ do Governo B~aei1oíTo 
À l~preusa Eatadual e Nacinnal 
ÀS ~ntidades de Apoio ã luta do5 Fovos Indígenas no Bragil ê -no Mund, 
AO~ Povos e Orguniza~Õea Xnd{gena~ - qoaaos parentae no Nordeste, 

no Brasil e no Mundo. 

Prezados Senhores 

NÚ~, Tre~embe de Almofala/Varjota estamos nov4-..Ute e~ 

dirigindo às autoridade& re8ponaãveis uo noa&o p~ra • aoa ftoaaos 

Amigos ~uc no~ ~poiam p~.a dar noticiaa de al6un~ fatos que os 

tão aconc~ccndo n4 uo~sa ire& indtgena: 

ra da no11ao 

Teve uma reunião de posseiros, moradores - 

na localidade çQnhççid• por "B~tedeiraf~•~ 
. ... .., .• - 

aldeamento~ e la 101 dito que eoaa n~&e4 quc5~ao 

ae acaba ae ~i~ar um de nÕ& - o& trê5 (3} indioe que estãQ n4 

frente de~~~ lut~ pelo5 no~5Q~ dirci~o~: ~o•é Vaiai~ de Hola~dd1 

Lu{& Manuel do NaGcim~nto (~ut~ Caboc1o) e Manuel Marciano (Ca- 

lI.xtv). Soubemos também que ficaram três (3) homcn~ ~~carre~a - 

~os de Caze~ e$se "trabalho" contra 
.. oo a , E vm delc5 ê conhecido 

pu~ ''Chl~o Duitlo", Jllho do Ed~ar1 que; quem eempTc comanda ne8 

sa região1 

2. AIIEAÇA DB DBa&UBAR CASA DB trHA HU~BB& - A Maria Feba mora na 

Batedeira e e uma ali 
ada na no&sd luça. Su~ ~a$a rol ~erc~~~ por uili pessoal que eat~ 

va no jogo de Lutebol ues8e lus~~ no ~ia 16 üe waLo corrente. E~ 

~raram sete (7) pe•5Qé~ dcú~rQ da ~a&~ de1a di~endo que tinha~ i 

quem estava na frente dcaae 

movi•en~o era o Chico Doido. F.ssa mulher é companheira do F.6tcvâo 

lleftr1quc, uma da& lideranças iod!geu•s Tre~e~be na luta pe1a te~ 

ra e que mora na Tapera, bem pe~to da Batedeira, E~~e pe~~o~l ~ 

inda dizia que Aque1a ~erra~ deles e quem manda ali é eles. Ma5· 

nao querem ser Trcmcmbc, Êmbora ~ueirom ~ ~err~ ~eAÇCQ ~a 

ã.rea ind!gena. 

no;,oo 

3. AIIBAÇAS •BITAS PELO FRÕPRIO PB.ltFEITO DU IT~JlEIIA E SVA IWLUE& 

o prefeito do I~arema - Josi MGria Monteiro e e~a ~~lher, do- 

n~ Djanira Monteiro vim !azendo Amea~n~ ~ n~s. Faz po~çQ~ 

o prefe~to andando na rraia de A1mof.o1~, ~nde ele tem ~vrral ~~ 
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peixe. Lá cu~gnt~gu-•e çOw o RaiNundo La~o4, lideran~a Treme~ 

b6 dA V~~jotA, qu~ ~çompanhou oa Po1iciaia Podcr~i~ quando ~ 

lês foram na nacedeira, inte~dit~r a área a mando dá Jus~içaJ! 

~e~~l, ew wa~iº pao~ado. O Raimuudo foi ensina% o eamittho AOO 

roliciaiu e cbegaudo na ca5a dQ rrcfcito ~ sua mulhc~ fn1ou 

"At~ tu, Raimundo? 
daqui por diet.nt.e". E, ~gora, na Praia, o Prefeito agrediu o 

gonba.11• 

tecesse alguma coisa pior. 

Temos 

conhecimento nd nossa região Je muitos boato5; amedron~ame~ 

to, piada&, manga~ãot insulto& com as .pe&soaB ã noite nos cam! 

nbos, por pa~te de pessoas ~~~aJ~s Je !•ç~, de revolver (ó Ju- 

venalt por e~cmp1o), e ate tiro jã loi dado. Uma insegurança 

m~ito grande para nós ~ue não apoiamos e~se tipo de comportame~ 

~o e 1ue estamo~ lutando pé1o nosso direito na no~~ª terra. 

dl'gena? 

~or que cst~ aconteceddo e~$C$ f~tQ& na nQ~•~ iT~& X~ 

NÔa ja temos vivido muita5 dificuldade5 çom a pre~e~ 

ça da Bmpreea DVCOCO d~n~ro do no~&o terreno ma~ nunca tivemo6 

esse ~ipo de per$egui~io, fei~a pelos uo~sos ~rõp~iu~ pareutes. 

Tudo d4 no•~• própria fam!lia, cri~du junto, poi~ nâs 5omo~ ~ma 

familia 
.. 

so. 

Eaaca xatoe todoa comeidram a §Y~~ix no noaao meio ex~ 

tamente quando a dona Dja~ira começou a cexcax a no~~a ãrea úa · 

Batedeira. Foi má~$ ou menos no tin•1 d~ janeiro de&te ~uo. A{ 

coroo e:, 
UQVQ 

em fevereiro, quando ela mandou ~erçqr a lagoa dos ~au& e 
de parte d4 na~~ª terra ne&se iQç&l. 

Dr. Lina Edmar de Miene~ea çntrou na 

iª~ Civil P~blicd dcEcn4cndo o nv~~o 

J~~ll~a Federal com um~ ê 
dir•ito. o Doucor J~1~ da 

6a. Vara - Dr. Agap1to M~ch•do interditou a ;rea ~ m~n,dou o C&~ 
tõrio do ItnrcmD suspender ~a vcnda6 e compras de tec~a ne5~a i 
rea. 

El~5 nao 4C~egi~am ua 
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fo~Ç4 do ~o~so direÍtQo 5tto rracoa p&xa cufre~t~r Q8 ~ue •om- 

por 

prio prefe~to e ~ua mulher. EleH ~ão os donos d4 ~u•stioT qu~ 

~em De~ dQDQO da ~Y~§~ ~e~~" e de n&s, Incc~tiva o ~ovo1 noa 

~u$ par~ntes, contra nÕB1 pensando que acaba com nooege direi 

tos. 

Nos fica preacupado com essas ame~ças que ~ão feitas 

a~e dentro das nossas casa~. Nós niu cemos segurança. qualq~er 
garantia de vida. 

ver. 
NÕs não que~eruos morre~ dessa form~. Nôs queremos v~ 

O Prefll#itu d e v e .!'.elur P"'la pupula.çãu Jo muni.c!pio e nã·o 

tirar o uoss~~o e a paz da6 famI1ias1 das comunidades, mesmo 

sendo Povo Ind1gena. 

Exigimos segurania~ protesão para nossas lideran~as 

1eg!timos ue!ensoies juútu éu= tuuu~ üÜti, ~als ue tam!lla, 
população sofredora. 

um.tt. 

O Senhor Ministro da Jus~iça~ o Senhor Presidente da 

Rep~b1ic~ que e&tio i frente das 1eis, das decis~es do Governo, 

j~~tQ com 06 Senadoxes, os DeputaJos Peueiai~ e Estaduuis, os - 

Vereadores - todos eleitos por nõs, zelem pelo Povo Brasileiro 

e por u~~ ~udigenas - 05 primeiros moradores· dessas texras. 

E a todos que nos ~poiam, que s~o nosuo& amigos e a 

liado~, Aqui nQ Ceari, no Nordeste~ no Brasil e tambem o~ que - 

eatâo al~m da noas~ terTa, nout~os pa{ses; pedimos que pressio 

nem 4• autoridades do noe~o pais, ajude~ a n5s a derender nossa 

terra, nossos direitos ~H8~0~Y~• 

1fekt-fJ!fn!io1~MJ~-;__ él'_ ~ ~ 
1x ac1n 

~ . . - ·----·-- .• ,u 1s "Manue:l do Nascimento-Paje. da Varj ota 

»«. ~.J,,,.,,""' ~ f!_ WA<t-,,~-'rM:<o ~~ 
,::.---- ··- ---~iano, 1:Lderança ua. Ta.pera 

'Francisca Cab.ra1 de Holanda ~ 1ide~iUlÇ& 
c~trc as mulb~~~e T~em~~b; 

r}o sr:e, UoJc4;:z ele. tfq h ra~ . 
Jos~ Va1d~r de Holanda - liderança Verjot~ 

(6egu..:cm-;se 45: ass inat.u, <i~ <lui;; T,1;""'{i"1ubti) 
(de v;rias comuni~ades Almu~ala/V~rjuLu} 
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