
Ato contra a municipalização
da  saúde indígena
O KM 07 da BR 222 foi cenário de luta 
e resistência dos povos indígenas no 
dia 27 de março de 2019. O objetivo 
da paralização foi a defesa da saúde 
indígena e contra as tentativas do 
governo federal de municipalizar o 
subsistema especial de saúde indígena.
O grito dos povos indígenas do 
Ceará foi ecoado em todo o Brasil 
na luta por saúde de qualidade, que 
respeite as características próprias 
dos povos indígenas e que garanta um 
atendimento digno dentro de 
suas aldeias.

Intercâmbio
Reserva Indígena Taba 
dos Anacé

Seminário “Fraternidade e Políticas
Públicas: a contribuição da Justiça Federal”
No dia 29 de março, ocorreu na sede da Justiça Federal no Ceará, 
o Seminário “Fraternidade e Políticas Públicas: a Contribuição da 
Justiça Federal”. O seminário abordou o tema da Campanha da 
Fraternidade de 2019 e a importância da discussão a respeito de 
políticas públicas que efetive direitos e a Justiça.
O CDPDH, CNBB, Arquidiocese de Fortaleza, Justiça Federal e 
entidades convidadas debateram sobre “Políticas públicas e a 
proteção dos vulneráveis” e o “Panorama atual da judicialização 
dos direitos sociais”.
O evento contou com a presença do presidente do Tribunal 
Regional Federal – 5ª região, Desembargador Federal Manoel de 
Oliveira Erhardt, do Monsenhor João Jorge Correia Filho, Vigário 
Geral da Arquidiocese de Fortaleza e do Diretor do CDPDH, Padre 
Élio Correia.

O Centro de Defesa e Promoção 
dos Direitos Humanos da 
Arquidiocese de Fortaleza - 
CDPDH esteve reunido na Reserva 
Indígena Taba dos Anacé com 
cerca de 80 jovens indígenas 
participando do Intercâmbio de 
Juventude Indígena do Estado do 
Ceará do ano de 2019.
Na ocasião foi discutida a 
importância da organização 
indígena para a luta contínua 
por direitos e pela demarcação 
de terras. Foi relatado também 
a atual situação da comunidade 
indígena Anacé que reside no 
local e os impactos vividos por 
estes desde o seu remanejamento, 
quando tiveram que deixar suas 
terras originais para dar espaço 
a investimentos no complexo do 
Porto do Pecém.
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O CDPDH, CNBB, Arquidiocese de Fortaleza, Justiça 
Federal e entidades convidadas debateram sobre “Políticas 
públicas e a proteção dos vulneráveis” e o “Panorama atual 

da judicialização dos direitos sociais”
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Reunião com o Povo Anacé
Um importante momento que contou com a 
presença das representações do Povo Anacé da 
Reserva Taba dos Anacé, da Aldeia Santa Rosa e 
da Aldeia Japuara, o CDPDH iniciou diálogo com 
o Povo Anacé visando o início de uma parceria 
entre o Centro de Defesa e Promoção dos 
Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza 
com o objetivo de realizar assessoria jurídica e 
popular para este povo.

Na oportunidade, considerada pelas lideranças 
presentes um momento histórico, o Povo Anacé 
manifestou o seu desejo de ser acompanhado 
pela entidade e considerou de grande 
importância para o fortalecimento de suas lutas.

O Povo Anacé luta por vida, dignidade e pela 
demarcação de seus territórios e o CDPDH 
deseja colaborar através do compartilhamento 
de sua experiência na luta em defesa dos povos 
indígenas.

Conferência da Juventude Indígena Kanindé e Karão
Durante os dias 21 a 24 de março, ocorreu na Aldeia Feijão do 
Povo Karão, a III Conferência de Juventude Indígena dos Povos 
Kanindé e Karão.
O encontro foi organizado pela própria juventude indígena e teve 
como objetivo formar lideranças jovens comprometidas com a 
luta e as causas coletivas do povo. Na ocasião jovens de todo o 
Ceará discutiram sobre espiritualidade, demarcação, território 
e direitos sociais. O CDPDH colaborou através da realização de 
ofi cina sobre território e demarcação.
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Campanha da Fraternidade 
No dia 07 de março, o CDPDH esteve participando, 
no Centro Pastoral Maria Mãe da Igreja do 
Lançamento da Campanha da Fraternidade 2019, 
com o tema: Fraternidade e Políticas Públicas e 
trazendo por lema “Serás libertado pelo direito e 
pela justiça” (Is 1,27). A oportunidade congregou 
entidades e pastorais sociais, a imprensa, 
autoridades públicas, e os eminentes clérigos.

A Campanha da Fraternidade realizada pela 
Igreja, desde 1964, trabalha um tema de relevante 
valor social durante o período quaresmal, sendo 
este o momento em que a Igreja caminha para a 
renovação da vida, refundação da própria fé cristã 
e reafi rmação da Doutrina Social da Igreja.



Sangue Indígena:  
nenhuma gota a mais
O dia 31 de janeiro constituiu um dia histórico de luta 
para o movimento indígena do Ceará.
Os quatorze povos indígenas do Ceará - Anacé, Gavião, 
Kanindé, Kariri, Tremembé, Tapeba, Jenipapo-Kanindé, 
Pitaguary, Kalabaça, Tapuia-Kariri, Tubiba-Tapuia, 
Potyguara, Tabajara e Tupinambá - realizaram uma 
Marcha da Resistência - A MARCHA DA TERRA DOS 
POVOS INDÍGENAS NO CEARÁ. Integrando a agenda 
nacional da Campanha da Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil (APIB) – Sangue indígena: nenhuma 
gota a mais.
Tomando as ruas de Fortaleza com Urucum e Jenipapo, 
uma multidão se colocou em prontidão para lutar pelos 
direitos constitucionais dos povos indígenas e contra 
as tentativas de esfacelamento da política indigenista 
brasileira.
Durante o ato foram protocolados requerimentos 
junto a Defensoria Pública da União e Ministério 
Público Federal, solicitando a atuação desses órgãos 
na defesa dos povos indígenas e contra a Medida 
Provisória 870 que retira da FUNAI o papel de realizar 
os atos referentes a demarcação das Terras Indígenas, 
passando para o Ministério da Agricultura tal atribuição.

Visita da Comunidade 
São Francisco
No dia 20 de fevereiro, o CDPDH recebeu a 
visita de líderes da ocupação Comunidade 
São Francisco que fica no bairro Aerolândia. 
Na oportunidade foi relatado à trajetória da 
ocupação e discutido o atual embate jurídico 
vivido pela localidade, no caso, a ameaça de 
reintegração de posse. No dia seguinte, 21 de 
fevereiro, estivemos visitando e conversando 
com os moradores do local.
O CDPDH posiciona-se na defesa da moradia 
digna, justa e para todos, portanto se dispõe 
à cooperar para com a Comunidade São 
Francisco.

Ações de Desenvolvimento Agrário para 
os povos indígenas do Ceará
No dia 17 de janeiro de 2019 ocorreu a Consulta Pública 
do Projeto São José 4, realizada na Secretaria de 
Desenvolvimento Agrário do Ceará.
O evento teve como objetivo apresentar as ações de 
desenvolvimento agrário que serão desenvolvidas nos 
Territórios Indígenas pela Secretaria de Desenvolvimento 
Agrário do Ceará em parceria com o Banco Mundial.

Assembleia Regional das  
Pastorais Sociais, CEBS e 
Organismos do Regional  
Nordeste I 
Nos dias 22 e 23 de fevereiro, o CDPDH 
participou desse momento de partilha 
das lutas/resistências e aprendizados nas 
nossas atuações de pastoral; análise das 
nossas realidades e construção de um 
planejamento conjunto em nosso regional.

Ato no dia das Mulheres
"Pela vida das mulheres, somos todas Marielle, 
Stefhani, Ingrid e Dandara"
Com o tema supracitado, no dia 08 de Março, o dia 
em que se lembra a luta histórica das mulheres, o 
CDPDH esteve participando de um ato em defesa da 
vida das mulheres e contra a retirada de direitos. A 
concentração do protesto foi na Praça General Murilo 
Borges, e seguiu em direção à Praça da Gentilândia, no 
bairro Benfica.
Havendo representantes de movimentos sociais, 
entidades sindicais e cerca de 14 etnias indígenas do 
Estado do Ceará, o ato lembrou as mulheres cearenses 
vítimas de assassinato, além de recordar a morte da 
vereadora Marielle Franco, brutalmente assassinada no 
dia 14 de Março de 2018, no Rio de Janeiro.

Visita da representante da Misereor
No dia 26 de março, o CDPDH recebeu a visita da encarregada de projetos no Brasil da MISEREOR, Anna Moser.
No período da manhã, a representante se reuniu na sede do CDPDH com a Equipe para conversar sobre o 
projeto de acompanhamento realizado pela entidade junto aos povos indígenas.
No período da tarde foi realizada visita a Terra Indígena Tapeba. Na ocasião, representantes do Povo Tapeba, 
Pitaguary e Jenipapo-Kanindé ressaltaram a importância da entidade no fortalecimento de suas lutas.


