
Brasília, 29 de julho de 2022 
Ofício – 01/2022 
À sua Senhoria o Senhor 
Jandir André Lubenow 
Superintendente da Policia Rodoviária Federal no Estado do Maranhão 
Delegacia 03 – Caxias/MA 
BR 316, Km 543, Caxias/MA, CEP: 65605-395 
 
Assunto: Aviso prévio de Manifestação dos povos indígenas Cana Brava Guajajara. 
 
Exmo. Superintendente da PRF no Estado do Maranhão, 
 

O Conselho Supremo de Caciques e Lideranças Terra Indígena Cana Brava 
Guajajara, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o 
número 35.191.757/0001-94, situado na Aldeia Coquinho, localizada na BR226, Rua 
Principal, s/n, zona Rural de Jenipapo dos Vieiras, CEP: 65.962-000, Jenipapo dos 
Vieiras/MA, neste ato, sendo representado por seu advogado Hallex Roberto Muniz 
Mousinho, brasileiro, casado, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil 
– Seccional do Distrito Federal sob o número 70.029, e-mail 
hmsuportejuridico@gmail.com e telefone 61 98103-8011, vêm, respeitosamente, por 
meio deste ofício, expor o que segue. 

 
O Conselho Supremo de Caciques e Lideranças Terra Indígena Cana Brava 

Guajajara, irá realizar manifestação pacífica na BR 226 na altura do trecho da terra 
indígena Cana Brava, no dia 30 de junho de 2022, pelo período da manhã, com o amparo 
legal no artigo 5º, XVI da Constituição Federal, vejamos; 

 

Art. 5º XVI – Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, 
em locais abertos ao público, independentemente de 
autorização, desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas 
exigido prévio aviso à autoridade competente. 

 
A manifestação tem o condão de reivindicar melhorias na saúde nas terras 

indígenas, uma vez que a mesma é precária e insuficiente para atender as comunidades, 
falta de medicamento e infraestrutura que assolam as comunidades. 

 
Diante do descaso do Distrito (DSEI/MA), as comunidades indígenas não avistam 

outra saída a não ser realizar uma manifestação pacífica na BR226 para reivindicar seus 
direitos, clamando por melhorias na saúde e mudanças nas diretrizes de atendimento. 

 
Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração 

por todo trabalho desenvolvido por Vossa Senhoria no exercício de suas funções 
institucionais. 

 
Atenciosamente, 
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