Ao Ilmo.
FAX: 0055 81 3181-2322
Sr. Governador Eduardo Campos.
Governador do Estado de Pernambuco
Através do Aktionskreis Pater Beda, (a campanha alema do franciscano Frei Beda)
fomos informado da agressao e da ameaça de morte á pessoa de Demétrius
Demétrio. A mais de 20 anos acompanhamos o trabalho desenvolvido pela
Comunidade dos Pequenos Profetas em Recife, uma entidade laica que presta
assistência a crianças e adolescentes em situação de risco social. O trabalho da
CPP é um projeto de referência, conhecido através de documentários realizados
pela TV Alemã, artigos publicados, livros, palestras e conferências.
Por este motivo acompanhamos os passos dessa organização, premiada
nacionalmente através do Governo Lula pelos serviços prestados as crianças e
adolescentes em situação de risco social e pessoal na cidade do Recife.
No dia 28 de novembro de 2009, as 12.40 h, o funcionário da Comunidade dos
Pequenos Profetas, Sr. Paulo Amorim foi surpreendido por 03 homens não
identificados dentro de uma das unidades da entidade localizada no Município de
Igarassu, todos portando armas de fogo, do qual perguntavam aonde se encontrava
o coordenador do Projeto. Tanto o caseiro Sr. Paulo Amorim Filho 49 anos, sua
filha Maria Aparecida de 26 anos, e a sua neta Larissa Amorim de 06 anos, foram
vitimas de sessão de tortura, movida a espancamentos contra o Sr. Paulo, roubo
de pertences, além da humilhação da situação de terror do qual vivenciaram. A
Entidade registrou o fato no dia 01/12/2009 na Delegacia de Policia de Plantão – 8
Seccional de Paulista PE, sobre o número Nr. 09E2087005293; bem como o Sr.
Paulo Amorim, onde o mesmo reafirma no seu depoimento, sobre o Nr.
09E20870052950 o fato do nome do coordenador da CPP ter sido mencionado
pelos agressores que estavam em sua busca para matá-lo.
Essa situação pode ter bases em duas hipóteses: assalto com arma de fogo e ter
sido citado o nome do coordenador por ser conhecido ou ameaças ao projeto como
uma retaliação ao compromisso da Comunidade dos Pequenos Profetas junto aos
mais necessitados. Estamos cientes que a Comunidade dos Pequenos Profetas,
através da Secretária de Defesa Social e Direitos Humanos, esta firmando parceira
com o seu governo no programa Vida Nova através do CCA I ( casarão do centro) e
do CAUD II que será realizado na propriedade invadida acima citada, para o
atendimento em tempo integral de pessoas que se encontram em situação de risco
social e pessoal.
Solicitamos por parte do seu Governo que seja dada a devida atenção aos fatos
acima mencionados no sentido de unir esforços para um objetivo comum, e que
certos atos de violência praticado contra o funcionário da CPP seja esclarecido,
bem como a verbalização dos agressores de uma ameaça de morte ao
coordenador, seja somente uma hipótese e nunca um fato real.
Estamos certos que poderemos contar com o seu apoio, pois estamos cientes do
seu compromisso com o povo de Pernambuco. - Atenciosamente
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