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O lançamento da cartilha de Orientações Jurídicas em 
respostas as violações cometidas pelo CIPS movimentou a tarde 
do dia 21/07/2016, na sede do Centro das Mulheres do Cabo, onde 
também funciona a sede do Fórum Suape. Aproximadamente 40 
pessoas de diversos engenhos do território de Suape participaram 
da reunião.

Inicialmente, o coordenador do Fórum, Heitor Costa 
ressaltou a importância da mobilização das comunidades em torno 
da luta pelos seus direitos e que a cartilha é um importante 
instrumento nas mãos dos moradores e das moradoras de Suape 
para enfrentar os desmandos do CIPS.

As advogadas do Fórum Suape, Mariana Maia e Luísa 
Belfort fizeram a apresentação comentada da cartilha, explicando 
o conteúdo de cada uma de suas partes e como utilizá-la no dia a 
dia, na defesa dos direitos das populações que vivem na região do 
CIPS e sofrem violações diárias dos direitos humanos.

Depois de um longo período de mobilização, de várias 
reuniões e elaboração de uma proposta de regimento interno para 
o Conselho Gestor do Parque Metropolitano Armando Holanda 
Cavalcanti encaminhada no início de julho para a diretoria do NAD 
- Núcleo Administrativo do Parque, de nada adiantou.

O CIPS mais uma vez mostra a sua cara e desrespeita a 
vontade das associações de moradores de construir uma gestão 
democrática no PMAHC.

O ofício datado de 04/07/2016 foi assinado pela 
Associação de Moradores de Águas Compridas, Conselho de 
Moradores de Cepovo, Associação de Moradores de Nazaré, 
Associação Comunitária do PMAHC (FUNDEC), Associação de 
Moradores da Praia de Suape, Associação de Moradores de 
Gaibu, Associação dos Assentados da Vila Tomás, Associação de 
Moradores e Pescadores da Praia do Paraíso, Associação de 
Moradores de Nova Tatuoca, Associação dos Agricultores Rurais 
de Sitio Lagoa, Associação de Moradores da Vila do Caju e 
Associação de Pescadores e Pescadoras em Atividade no Cabo 
de Santo Agostinho, entidades representativas de moradores do 
Parque Metropolitano Armando Holanda Cavalcanti. O documento 
foi construído coletivamente pelas comunidades e apresenta 
propostas de modificação do Regimento Interno do Conselho 
Gestor do PMAHC, com efetiva representação dos moradores.



A assessoria jurídica do Fórum Suape encaminhou ofício 
dos moradores de Nova Tatuoca ao Ministério Público Federal em 
face de uma notícia de que o funcionário do CIPS, Romero 
Fonseca teria informado que os moradores de Nova Tatuoca, já 
removidos da Ilha de Tatuoca (seu território tradicional), iriam 
passar novamente por um processo de realocação, dessa vez 
para a Nova Vila Claudete, onde os demais posseiros 
desterritorializados serão reassentados.

Essa medida prejudicaria, ainda mais do que já 
prejudicou, essas famílias de pescadores artesanais, já que as 
deslocaria para um lugar muito mais distante do seu trabalho, 
inviabilizando a manutenção do ofício e os seus modos de vida. A 
questão é que, no processo em que se deram as negociações para 
a saída das famílias de Tatuoca, foi expressamente estipulado que 
as casas de Nova Tatuoca seriam transferidas para as famílias 
que estavam sendo removidas, a despeito de até agora essa 
transferência não ter sido formalizada. Por esse motivo, os 
moradores não possuem o título das casas, o que os deixa em 
constante estado de insegurança.

Suape continua espalhando o terror pelos engenhos, 
como aconteceu recentemente com as famílias dos engenhos 
Porto do Açucar e Boa Vista. Famílias foram expulsas de Porto do 
Açúcar e em Boa Vista duas equipes do CIPS, uma de 
motocicletas e outra de carro, comandadas pelo funcionário 
Romero Fonseca fizeram novas ameaças de derrubada de casas.

O Fórum Suape - Espaço Socioambiental oferece 
orientações jurídicas, através de um Plantão Advocatício, que 
acontece todas as terças-feiras, no horário das 9 às 12h e das 
13 às 16h. A sede do Fórum Suape está situada na Rua Padre 
Antonio Alves de Souza, 20, Centro - Cabo de Santo Agostinho (ao 
lado do Centro das Mulheres do Cabo).

Os serviços oferecidos são: orientação aos moradores 
sobre como agir diante violências cometidas pela empresa Suape; 
orientação sobre a importância de regularização das associações 
(verificar o estatuto, datas, mandatos, realização de assembleias, 
etc); realização do cadastramento das comunidades; e 
atendimento a outros assuntos e situações semelhantes.

O Fórum Suape encaminhou denúncia à Procuradoria da 
República em Pernambuco e ao Ministério Público Federal sobre a 
situação dos posseiros da área conhecida como “João Grande”, 
localizada no Engenho Ilha. Trata-se de uma área de mata nativa 
historicamente preservada e utilizada pela comunidade de forma 
coletiva, na coleta de frutos como o caju e o araçá, assim como a 
coleta de mariscos e a pesca. Consolidou-se no local, portanto, o 
extrativismo e o uso sustentável dos recursos naturais.

Há gerações a própria comunidade tem sido a 
responsável pela sua preservação do meio ambiente. Exemplo 
disso foi a ação promovida pelas mulheres, no ano de 1994, com o 
plantio de vários cajueiros. Os próprios moradores do Engenho 
Ilha exerciam a fiscalização ambiental, repreendendo aqueles que 
depredavam a área.

A região também está dentro do polígono em relação ao 
qual se estuda a criação de uma Unidade de Conservação do tipo 
ARIE – Área de Relevante Interesse Ecológico, como parte da 
política de compensação ambiental imposta em face dos graves e 
irreversíveis danos ambientais causados pelo CIPS. Um dos 
objetivos da escolha da referida modalidade UC foi garantir a 
continuidade do uso direto dos recursos naturais de forma 
sustentável pela comunidade tradicional do entorno.

No entanto, há cerca de três anos Suape vem proibindo 
os posseiros do Engenho Ilha de adentrarem a área, impedindo-os 
de exercerem suas atividades extrativistas. Tendo em vista que é a 
própria comunidade a principal responsável pela preservação da 
área, o resultado dessa proibição tem sido o total abandono da 
região, que hoje serve de ponto de tráfico de drogas, desova de 
corpos e de carros roubados.

Durante as várias décadas de uso sustentável, a região 
permaneceu preservada. A proposta de criação de uma Unidade 
de Conservação não teria sido feita para a área se ela estivesse 
completamente degradada. E só não está graças aos esforços da 
comunidade.

Agora, o Fórum Suape pede que o Ministério Público 
Federal que intervenha e requisite do CIPS explicações acerca da 
restrição de acesso à área de “João Grande”. Essa injustificada 
proibição faz parte das violações praticadas pela empresa contra a 
comunidade do Engenho Ilha, que também está proibida por 
Suape, não se sabe com que base legal, de plantar, de cercar o 
terreno, reformar a casa etc. tornando o clima cada dia mais tenso.



Por meio de um ofício assinado por oito entidades 
representativas de moradores do Parque Metropolitano Armando 
Holanda Cavalcanti – PMAHC foi encaminhada denúncia à 3.ª 
Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania do Cabo de Santo 
Agostinho/PE sobre as irregularidades no funcionamento do 
Conselho Gestor do Parque.

Primeiramente, elas denunciam a grave violação ao 
princípio  democrático,  já que  o representante das comunidades 
do PMAHC  no  Conselho  Gestor  tem  sido  impedido  de exercer 
o seu direito de voto. O Regimento Interno do Conselho assegura  
o  direito  de  voto  a  todos  os  seus  integrantes, incluindo o 
representante das comunidades. Assim sendo, não tem  porque  o  
CIPS  continuar  negando  esse  direito  à população  de  Suape.

Há muito tempo ele vem sendo desrespeitado, conforme 
constatou o atual representante das comunidades no Conselho 
Gestor, Gilvan Tenório. Desde que assumiu o assento, em 2014, 
pôde apenas fazer uso do direito de voz, mas não do de voto. Ele 
chegou a acreditar que o regimento interno não previa esse direito 
ao membro representante das comunidades. Ficou surpreso 
quando finalmente teve acesso ao regimento interno, o qual 
também lhe era negado e assim pôde constatar que ele tinha esse 
direito. Durante esses anos as resoluções do Conselho que têm 
sido aprovadas sem o voto do representante das comunidades, 
em clara afronta ao que dispõe o próprio regimento, o que as torna 
nulas.

 Na denúncia enviada à Promotoria, as associações 
também chamam atenção para a ausência de paridade no 
Conselho, pois apenas 1 (um) membro representa todas as 
comunidades do Parque. Há, portanto, uma sub-representação 
dos moradores em face da sobre-representação de um bloco de 
entidades que convergem nos interesses, formado por Suape, Município 

Art. 2.º - O Conselho Gestor é um órgão colegiado de caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador, e tem funções específicas no sistema 

de Gestão do PMAHC. Assegura a participação da população no âmbito de suas atribuições.

Art. 7.º – O Conselho Gestor fica constituído pelos representantes titulares e suplentes indicados pelos signatários previstos no TAC, os 

quais deverão ocupar cargo de diretoria ou superior, um representante das comunidades e seu suplente.

Art. 8.º – O Conselho Gestor é composto por 7 membros titulares e 7 membros suplentes.

Parágrafo 2.º - Terão direito a voto os membros titulares e, na ausência destes, os seus respectivos suplentes, perfazendo um total de 07 

(sete) votos.

Art. 4.º - O Conselho Gestor deverá ter área própria para divulgação de suas atividades nos murais, internet, correio eletrônico e outros 

meios de comunicação com a comunidade.

Art. 9.º - O Conselho Gestor tem por competência:

XX – propor estratégias para divulgar o PMAHC, mantendo a comunidade informada sobre os problemas identificados e as ações para a 

solução destes.

Art. 10 – As reuniões do Conselho Gestor serão públicas e suas decisões disponibilizadas a quem tiver interesse.

Art. 15 – Ao NAD, como Secretaria Executiva, cabem as seguintes atribuições: 

VI - dar publicidades às decisões do Conselho Gestor.

do Cabo de Santo Agostinho, FUNDARPE, FUNCEF, CONDEPE-FIDEM 

e CPRH, e que em suas decisões dificilmente vão levar em conta o que é 

melhor para os moradores do Parque.
As associações alertam ainda para a falta de transparência e 

comunicação entre o Conselho Gestor do Parque e os seus moradores, 

tanto sobre o que vem sendo tratado e decidido, quanto no sentido de não 

proporcionar a essa população uma participação mais ativa nos 

processos decisórios.  A falta de interlocução entre a administração do 

Parque e os moradores gera insatisfações nas comunidades, tendo em 

vista que qualquer ação posta em prática pelo Conselho terá implicações 

diretas no contexto econômico e socioambiental de toda a região.
Fica evidente, portanto, a necessidade de aproximação da 

Gestão com a população, para que se passe a levar em consideração a 

realidade local a partir da adoção de mecanismos de participação que 

envolvam moradores no processo de gestão da área. Uma gestão mais 

participativa, inclusive, foi traçada como meta por ocasião da celebração 

do TAC que instituiu o Conselho Gestor do PMAHC, firmado em 26 de 

julho de 2006, na 3.ª Promotoria de Justiça. A cláusula sétima do referido 

TAC, por exemplo, estabelece que, dentre outras coisas, cabe à 

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho “participar ativamente 

do Conselho Gestor, apoiando a equipe administrativa no contato, 

organização, capacitação da comunidade local, visando ao 

estabelecimento de uma gestão compartilhada”.
Conscientes e informados de que está sendo elaborado um 

novo TAC sobre o PMAHC, as comunidades querem a garantida da 

participação na construção desse instrumento. Elas solicitaram também 

uma reunião com a promotora do município do Cabo, com lideranças das 

comunidades, representantes do Conselho Municipal de Igualdade 

Racial e do Conselho Municipal de Cultura, para que possam expor 

pessoalmente essas e outras questões sobre o funcionamento do 

Conselho Gestor do PMAHC.



Acesse a nossa página na internet: Telefones: (81) 99102.3883 (Claro) e 
98536.2204 (Oi). E-mail:  / Coodenador: Heitor Scalambrini Costa. Assessor de 
Comunicação: Gerson Flávio da Silva (DRT/PE 1.659). Assessoria Jurídica: Luísa Duque e Mariana 
Maia. Assessoria em Políticas e Relações Externas: Rafaela Nicola. Colaboração: Karine Raquel. 
Secretária Executiva: Betânia Araújo.  Contato com a Assessoria de Comunicação: (81) 99509.3043.

www.forumsuape.ning.com / 
forumsuape@gmail.com

Editado pela Assessoria de Comunicação do Fórum Suape - Espaço Socioambiental. Endereço: 
Rua    Padre Antonio  Alves  de  Souza,  20,  Centro - Cabo de Santo  Agostinho  (ao  lado  do  Centro  
das Mulheres   do Cabo).

Apoio:

Guardiões do Mundo Verde é o nome dado a um projeto 

socioambiental que tem como objetivo principal fomentar o afeto 

pelas árvores em 20 jovens do município do Cabo de Santo 

Agostinho. A ação coordenada pela ambientalista Goretti Sá, 

integrante da coordenação do Fórum Suape visa também a 

geração de renda e a elevação da auto-estima desses jovens.

No contexto atual é preocupante a situação em que se 

encontra a juventude, especialmente jovens da periferia que por 

não enxergarem perspectivas de vida, na maioria das vezes sem 

emprego e desestimulados terminam se envolvendo no mundo 

das drogas e da criminalidade. Não é a toa que dados recentes 

comprovam um verdadeiro genocídio da juventude negra e pobre.

Para sensibilizar os jovens despertando o respeito pela 

natureza o projeto promove a vivência de dinâmicas de re-

conexão com a natureza e a realização de pesquisa de campo 

Nos dias 20 a 22/07/2016 a equipe jurídica do Fórum Suape participou da Oficina Terras Públicas e Territórios Tradicionais, 

atividade organizada pela CPP e AATR (Associação de Advogados Trabalhistas Rurais da Bahia). A oficina foi voltada para pescadoras e 

pescadores artesanais de Pernambuco e tinha como objetivo discutir temas ligados ao território, procedimentos regularizatórios, conflitos. 

Foi uma oportunidade de discutir estratégias para garantia do território, muitas delas aplicáveis aos casos vivenciados no CIPS. A oficina 

também despertou muitas ideias relacionadas à educação popular com as comunidades em conflito com Suape.

sobre a importância das árvores e plantas medicinais. O segundo 

passo está relacionado com o objetivo secundário que também 

serve de atrativo aos/as participantes, que é a geração de renda.

Para viabilizar e manter essa importante ação socioambiental o 

projeto busca, através da divulgação, sensibilizar pessoas para a 

questão social e ambiental em pauta, no sentido de que venham a 

adotar e comprar árvores e mudas produzidas pelos jovens 

guardiões da natureza. “O projeto prevê ainda a continuidade à 

pesquisa iniciada pelos jovens sobre as plantas medicinais. Por 

isso estamos solicitando a quem possa doar computadores, 

internet e ajudar no custeio de monitores e instrutores, assim como 

lanches para os jovens participantes do projeto. Acreditamos que 

essa boa mistura entre consciência socioambiental, cuidado e 

amor pelas árvores, com a possibilidade de gerar renda vai elevar a 

auto-estima dos jovens”, afirmou a coordenadora Goretti Sá.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

