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Almofala, Itarema, 4 de setembro de 1997 

<NAIIIPESTO À NAÇÃO BRASILEIRA 

Nos, Tremembê de Almofala, estamos viajando para 
Brasília, juntamente com a delegação indígena do Cearã. Va 
mos participar da~ manifestaç~es que vão ser realizadas no 
"Grito dos Excluídos" , dia 7 deste mês de setembro. 

NÔs gostaríamos de lançar nosso GRITO a começar da 
qui do Cearâ, diante dos acontecimentos que estamos vivendo: 
atualmente, na nossa terra indígena - Almofala/Varjota. 

Nossas "QUESTÕES" estão na Justiça Federal, com 
grande INJUSTIÇA e PREJUfZO para nossos direitos. Ganhamos u 
mas e perdemos outras. E o que é triste - as vitórias dos ad 
versarias são cumpridas; as nossas vitórias não estão sendo 
respeitadas. , 

Agora, nôs, Tremembê de Almofala, perguntamos a 
Justiça, ã Sociedade Civil Organizada, ãs Autoridades, ãs I 
grejas, aos Excluídos como nõs : vamos cumprir as ordens da 
Justiça ou vamos desrespeitar também, como fazem nossos adver 
sârios, os ricos e poderosos? Onde fica a Justiça? Para 
que e para quem esta servindo a Justiça? 

Tem uma Liminar contra nós, resultado do processo 
promovido pela Empresa Ducoco Agr1cola S/A, contra a demarca 
ção da nossa terra indígena. Tem uma sentença da Juíza da 3a. 
Vara da Justiça Federal - Dra. Germana de Oliveira Moraes, fa 
varável a essa.Empresa, argumentando que nôs nãe- provamos a 
ocupação tradicional em nossa própria terra. Dois dias depois 
dia 25 de setembro de 1996, o Ministro.da Justiça fez um despa 
cho anulando nosso processo de demarcação. Esse despacho foI 
publicado no diârio oficial da União do dia 26, seguinte. 

Como seria bom se todas as questões na Justiça fos 
sem resolvidas com essa rapidez ! 

Vejam bem: quando nós ganhamos, o que ê que aconte- 
ce: 

1. No caso do cercamento da Lagoa dos Paus, na loca 
lidade conhecida por Batedeira, cercada pelo então Prefeito de 
Itarema - Josê Maria Monteiro e sua mulher Djanira Monteiro no 
ano de 1995. O Dr. Juiz Agapito Machado, da 4a. Vara da Justi 
ça Federal no Ceará, despachou interditando essa ãrea e ainda 
decidiu o pagamento ·de multa diária de R$2.000,00 (dois mil 
reais), caso não fosse cumprida sua decisão. 

O Mandado da Justiça foi entregue duas (2) vezes aos 
acusados, com a presença de Agentes da Polícia· Federal Regio 
nal e na Última vez pelo Oficial da Justiça no Cearâ - Dr. Sa- 
lomão. 

Ate hoje essas decisões não foram respeitadas. A â ;;-;;p•da, intt: pe;stiça, n~xou de ser plã~ ., 
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tada, e agora estã sendo pasto para gado pertencente aos(pr~ 
prios José Maria Monteiro e Djanira Monteiro, e ainda co~ vL 
gia para garantir o cercado. 

2. Na Praia da Almofala é o caso das construções 
em cima de uma duna e dentro de uma lagoa - Lagoa do Cação 
pelo então Prefeito de Itarema José Maria Monte'iro. Teve u 
ma Liminar interditando a area, pela Justiça Federal no Cea 
rã, em 21 de novembro de 1996, com Mandado entregue na Pre 
feitura e outras autoridades, inclusive o ex-Prefeito,a pre 
sidenta da As9ociaçio Comun~tãria de Almofala, com a sedi 
construída dentro dessa Lagoa. E na presença dos Agentes 
da Polícia Federal Regional. 

pre. 
Pois as construções continuam e aumentando 

Agora jã mais sete (7) casas novas. 
sem 

Nós, Tremembe, temos tido paciência demais. Até 
quando vamos ter que cumprir a Lei, quando autoridades, em 
presarias, fazendeiros, pollticos - não cumprem a Lei e ain 
da se utilizam da fraqueza da Justiça, da fraqueza das auto 
ridades? ~ bem verdade: FRAQUEZA QUANDO SE TRATA DOS NOS 
SOS DIREITOS 

Na Festa dos Excluídos ainda nao podemos comemo 
rar de verdade as nossas vitórias ! ~ nós ji temos tido vi 
tórias importantes: ESTAMOS VlVOS E RESISTINDO! Apesar 

- d o s ma s s a c re sv d e t o d ovc Lp-ovqu e t-emos enfr-errtado- hi t an-t o s 
anos - quase 500 - tentando destruir nossas VIDAS e nossas 
CONQUISTAS. 

Vamos resistir juntos 

Francisco Manoel Pedro--·c;oorcienador Geral do 
Indígena Tremembê de Almofala-CITA. 
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