
12:27 26 FEl) '99
~r ,-I' r'~~(I'-,rr (1'-;':1=1', ;':", ',',llle - '-<,-,l,I'[,IJ,'

061 3233053 r'hl.< Ul

rH:IIC 'I.:', : ,J7'::I: ,:'J: '=.1 ----- --

;,.:./!.:
V \ t

I

MOJ iussro lJE Ll'IA PELA lt-JORADI.4 .HLM SE
SEM TETOS SERG1PF

OFICIO 0035i99

i- ~~ .... , 1 10'0 I

AOS Sindicatos, n.rr, 0"8, s ('\ fi" TgIeJí!3 e Parlamentares

:3 de Jl'~\'tr.irode 1999,

Servimo-nos do presente Plllil trlfo!rJ!ar :.LUS r,:/)mpullhciro!C' sobre a ocupação de um tcnCilO situado lIa

Av Euclides Figueiredo , 110bairro 1..amarão, \1cNrida I~Odia 19 de fevereiro do conente ;lllf'

Cerca de 400 (quetrocentas) familias, ocuparam o terreno, objetivando construir SUiS <:8.3115, ScgIJudo
intbrmaçôes, C> referido terreno já foi explorado lia produção de sal e viveiro de peixe Sendo que: há
mais de 20 (vinte) ano s qile está de;;a:iva~il e em completo abandono, servindo apenas para escondenjo
de marginais e ratos transrnissores de doenças

ApÓS a ocupação, apareceu um SUpO,<;t0 proprietario corr; um invenrarío, alegando a posse do terren. e
exisindo a renrada dos ocupantes O dOCUi!!eIlIO ap.eseutaco rda\:iolJI1 uma área de 13500V rn (cento e
trinta mil metros quadrado) Em nenhum momento o suposto dono apresentou eseritura do terreno, na
verdade O invasor do terreno são eles verdadeiros ,J.tileirfJ$

Solicitamos desta entidade qu~ envie lnoÇ0C~ pa'<1 todos os Iax abaixo, para Que os órgãos comoeren.es
5e sensibili1.tm e evitem confrontos COmo exemplos em todo o país exemplo de São Paulo, Brasilia,
Pará (Eldorados dos Carajás), Rondõrua (C'olumbiarial Todos os conflitos morreram vários sem tel') e
sem terra Por conta da negligencia das illltr.':-,í:aces e de ~l:>usode poder, esperamos que iSS(1 n;Jo ver ha
aconteCer no no.~) estad~

Ob., AS MOÇÕES DEVEM SER ItbOIGlDAS CO~l DAS!: N.A.S l1'o'FOR.\lAÇÕES r\CIM'\.
CITADAS, COPIAS DAS MOÇÚE.S E:-<\I '\R PAR.LI, (OiC) 21 1- 4167,

e .Ml): Governadol do Estado de Sergipe
Exmo. Dr Albano do Prado Pirnentel fI anco
Fax = (079) 216 - 8313

MD Prefeito de Aracaju/Se
Exmil Or João AU8u~to Gama
ta» .,.(079) z /1 - 91Ó 1

a..U} Secretaria de Segurança P\!hh-,i ,1" Estndo de

Ser8i~
~xmn Or, Gilton Clareia
hx = (Q79) ZI1,-7016

MD Superintendente dê ~,')li('iê.(i-.d
Eltl1lo. Dr. PauloF~ia
fo:" ~079)2\ \ - '10\6

,'lu) Seetet4ri~ da .~ç~o Social do Estado ,k
Ser8lpe L -
E Ora, Mana Maria de SOllM eao
lU1l8" 1 tv'I

VUCOIIl:elo~ Fax - (Ú19J 224 6 'YV

MO Secretária de Ação Social e Lr abalho do
Municipio de Aracaju
EX:mD Dr Emanuel da Silva Nascimento
Fa:{;:: (079) 224 - 3826

Companhia de Habitação do Estado de Ser~ pe
iCEllOP) -
EXn11i Dr Ariovalde Ferreira de Andtade Filw
'Fa)l~(079) 217-5JM

fribulial de Justiça do Estado de Serwre
Exme Dez: Cilson Cóe5 Soares
fll{: (079) :24 - 9S61

ORDF-M nos ADYOOADOS DO !:iRAS[L
OM/SE
EX1n(!. Dr Raimundo Cezar lhino
Fax (079) 111 - ~286 ali 211 - 8718


