
 
 
À Fundação Konrad Adenauer 
À sociedade do Brasil e da Alemanha 
 
A Fundação Konrad Adenauer, que se notabilizou no Brasil, em anos passados, por 
iniciativas humanitárias de solidariedade, está realizando, em Berlim, nos dias 24 e 25 de 
abril de 2007, o IX Simpósio Alemão-Brasileiro que terá como temática “Segurança  
Pública e Sociedade Democrática no Brasil e na Alemanha”.  Um dos convidados para 
proferir palestra neste evento é o senhor  dr.. Paulo Celso Pinheiro Sette Câmara que 
falará sobre  ‘Criminalidade e violência, desafios para o Brasil”.  
A Comissão Pastoral da Terra – CPT, organismo da Igreja católica de atuação ecumênica, 
presente em todos os estados do Brasil, se mostra estarrecida, diante deste convite dirigido 
ao senhor Sette Câmara, pois ele, como Secretário de Segurança do Pará, no governo Almir 
Gabriel, em 1996, foi quem ordenou o ataque contra os trabalhadores rurais que ocupavam 
uma rodovia em Eldorado de Carajás, no estado do Pará, que se manifestavam 
pacificamente exigindo a desapropriação de áreas para Reforma Agrária. O resultado deste 
ataque foi o massacre de 19 trabalhadores rurais sem-terra, fato que repercutiu nacional e 
internacionalmente. o de se manifestavam pacificamente exigindo a desapropriação de 
áreas para Reforma Agrária. O resultado deste ataque foi o massacre de 19 trabalhadores 
rurais sem-terra, fato que repercutiu nacional e internacionalmente. O convite ao senhor 
Sette Câmara para falar neste Simpósio que acontece exatamente uma semana depois da 
comemoração dos 12 anos do Massacre, não honra a fundação Adenauer e é uma agressão à 
memória das 19 vítimas, tombadas pelas balas da polícia militar que cumpria ordens 
emanadas da Secretaria de Segurança Pública do Estado, e ao sofrimento de suas famílias.  
Diante disto, a Coordenação Nacional da CPT, confia que a Fundação Konrad Adenauer, 
alicerçada em princípios democráticos e de justiça cancele o convite feito ao senhor Sette 
Câmara e entenda que a Reforma Agrária continua sendo uma das grandes tarefas para que 
a segurança pública impere no campo brasileiro. 
 
Goiânia,  17 de abril de 2008 (12º aniversáro do Massacre de Eldorado de Carajás) 
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