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Senhor 

Nós, Tremembê de Almofala, estJ.amos n'l.•,nito preocupados 
com o que estâ ~contecendo com nós, na nossa ãrea indígena, na 
Mata e na Prata, da Almofala/Varjota, 

Nas Últimas semanas, do fim de outubro para cã, as 
lideranças da Mata (Tapera e Batedeira) encontraram ~m um morro 
que fica do lado de cima onde tem a cerca da Emprêsa Ducoco S/A, 
un\aE"tapera" velha da antiguidade, com ossos humanos (arcada den 
târia), restos de pote de barro, panela de barro, caeo de •mexer 
farinha e diversas outras coisas, de peixe, de ostra. 

NÕs tem costume de correger nossa terra, as extremas, 
os marcos antigos da nossa tradição, Fói assim e a partir daí 
que ~Õs conversou com os amigos que apoia a nossa luta em Farta 
leza e recebemos a visita de estudantes do Núcleo de Estudos Ar 
queo~6gicos•N,E,E,A,, da Universldade Estadual do Cearã~ de Jo~ 
nalistas de São Paulo e do Cearã, AntropÕlogos e Missionários= 
da Missão Tremembê, são todas pessoas de responsabilidade que 
foram ver de perto e ter provas concretas do significado desse 
achado, 

AÍ começou o reboliço na ãrea, Porque entrou vârios 
carros, e assoberbou o po~o que f contra a nossa luta, E as a 
meaças de morte, de peia,estão sendo feitas em nós três, que so 
mos lideranças na área da Mata, residentes no local que os Tre= 
membê chamam de Tapera,, São lideranças que estão fazendo o a 
companhamento das visitas, são i o Estevão Henrique dos Santos, 
João Evandro Marciano e Fernando Marciano Santos, 

Através disso estão saindo muitas histórias de amea 
ças de espancamento e de morte : 

1, O Luís TÕ, residente na Batedeira, numa conversa no gru 
pode trabalho na Empresa Ducoco, quando se falou nes= 

s a s viagens aqui na área, ele disse: nessa história só se acaba 
quando matasse um", Várias pessoas ·ouviram e o Francisco Rufino 
dos Santos perve de testemunha, 

2, Chica Pedro e Chico Doido 
A Joana, filha do Estevão Henrique dos Santos, vinha da 
emprego no carro da firma e quando chegou na porta ~da 

casa da Chica Pedro, ela e o Chico Doido (Francisco Edgar Felix 
residente na Batedeira) atravessaram a estrada e mandaram o car 
ro parar, O Chico Doido se encostou e mandou um recado para Õ 
pai dela, Estevão Henrique: "ele, Chico Doido, vai-se entender 
com o Estevão Henrique numa LEGAL" 

A Chica entra na conversa e diz: "ê muito bom ele vir 
lã.da Vila (Tapera) e cercar um cercadão monstro em 

~f±ente da minha casa, Se ele vier fazer cercado aqui ele leva 
uma pisa", Disse tambêm:"Ele vem mostrar ao povo para fazer a 
demarcação da terra", 
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3, A conversa também no meio das famílias na Batedeira (que 

fica vizinho da Tapera) ê que quem e culpado disso tudo e nõs que acompanha a luta pela libertação da nossa terra, e são 
as três lideranças que nós já escreveu os nomes (Estevão Henri - 
que, João Evandro Narciano e Fernando Marciano Santos, todos re 
sidentes na Tapera). - 

Essa conversa as famílias do lugar tudo conhece, 

4, NÕs soube por uma parenta nossa - Sebastiana Raimundo de 
Souza, que ouviu a conversa de duas mulheres que iam no 

caminho, a Rita TÕ, mulher do Luís TÔ, e a Zefinha (esta e mora 
deira na Tapera): "Se o Evandro pender para o lado da Batedeira, 
leva umas pancadas" 

N~ Praia, um jovem chamado Fâbio Alves Lisboa, que jã 
foi espancado uma vez (1994), tornou a ser perseguido pe 

lo mesmo posseiro que jã lhe espancou uma vez e estã sendo pro= 
cessado na Justiça do Itarema por causa disso, 

Desta vez puchou faca para o rapaz, sem motivo nenhum e o 
rapaz correu, 

Diante desses acontecidos nós quer que as autoridades to 
mem providências urgentes, antes que aconteça coisas pi= 

or, 

Esse homem conhecido por Chico Doido - Francisco Edgar - 
Felix, em 1995 já andou ameaçando as lideranças Tremembê 

da Mata e atê tentou .. derrubar uma casa na Batedeira, da mulher 
Mar~a Félix de Moura, dizendo que ela vive com o Estevão Henri - 
que, esse mesmo que está sendo ameaçado agora, 

Nessa Última viagem que teve na Batedeira, o fotógrafo e 
jornalista viram e ele fotografou um homem trabalhando - 

dentro do cercado m~ndado fazer pelo Jose Maria Monteirg, atual 
prefeito do Itarema, e essa área foi interditada pela Justiça F~ 
deral do Cearâ mas continua livre para eles, apesar das idas da 
Polícia Federal aí. 

NÕs precisa de ter nossos direitos respeitados e garanti 
dos •.. NÕs nunca tem direito e atê quando a Justiça dão nosso dI 
reito, fica desmoralizado porque nio cumprem e acaba ficando por 
isso mesmo, NÕs jã procuramos as autoridades muitas vezes, Atê 
quando nosso direito vai ficar esquecido ? Queremos urgentes e 
enérgicas providências porque nós precisa de viver em paz. 

Confiamos em Vossas Excelências e queremos urgência, 
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