
O CDPDH cumpriu sua missão de organizar os VIII Jogos 
dos Povos Indígenas, juntamente com a Equipe da 
SESPORTE. 

Os jogos aconteceram de 20 a 23 de setembro, com as 
modalidades: Futebol; Triátlon Revezado; Canoagem; 
Arremesso de Lança; Corrida da Tora; Arco e Flecha; 
Queda de Braço e Cabo de Guerra. O município de Caucaia 
sediou o evento, que contou com a participação de 860 
indígenas, entre atletas e lideranças, representando 13 
etnias indígenas do Estado, sendo os locais de práticas a 
Área de Lazer da Lagoa do Capuan; os Campos Pedreira e 
Pedreirinha - Aldeia Lagoa dos Tapeba; Cetrex / Ematerce 
- Centro de Ensino em Treinamento e Extensão Rural.

A edição dos Jogos dos Povos Indígenas do Ceará foi 
encerrada no dia 23 de setembro com a entrega das 
medalhas e troféus das últimas modalidades realizadas 
pelos atletas. Lideranças tradicionais também receberam 
as placas de honra ao mérito dedicado aos povos 
indígenas no Estado. 

No dia 04 de setembro de 2018 ocorreu reunião da Câmara 
Técnica do Comitê Estadual de Políticas Culturais para os 
povos indígenas, com o objetivo de discutir sobre editais 
de incentivo e fomento a cultura para os povos indígenas 
do Ceará. O CDPDH faz parte da Câmara Temática em 
conjunto com a SECULT, Observatório Socioambiental, 
Projeto Historiando e representantes indígenas.

A produção audiovisual dos Povos Indígenas do Ceará, 
que conta com o apoio do CDPDH, foi destaque na 
imprensa do Estado. A iniciativa do Povo Jenipapo-
Kanindé em parceria com os demais povos indígenas do 
Estado tem se demonstrado um importante instrumento 
de luta e de engajamento dos jovens indígenas.
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Governador do Estado recebe Organizações dos Povos Indígenas do Ceará

No dia 18 de julho de 2018 as organizações dos povos indígenas do Ceará (FEPOINCE, AMICE, COJICE e OPRINCE) foram 
recebidas pelo Governador do Estado do Ceará Camilo Santana, e por seu secretariado, para tratar sobre o documento 
apresentado pelo Movimento Indígena Cearense com uma pauta positiva de políticas públicas para essas comunidades.
Na ocasião, o governador assumiu o compromisso de garantir um maior acesso as políticas públicas de diversas áreas, 
como educação, desenvolvimento agrário, esporte, cultura, dentre outras. Foram deliberadas também algumas das pautas 
apresentadas, além de encaminhadas reuniões com os secretários de governo.
Por fim, ficou agendada uma nova reunião para o mês de novembro com o objetivo de monitorar o cumprimento das 
demandas. O CDPDH esteve presente na reunião através de seu assessor jurídico.

PRODUÇÃO AUDIOVIUAL
DOS POVOS INDÍGENAS
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Realizada audiência na 34ª Vara Federal em Maracanaú da 
Ação de Reintegração de Posse que o Ministério Público 
Federal ingressou em favor do Povo Indígena Pitaguary. 
Na ocasião, foram ouvidas testemunhas que comprovam 
a posse ininterrupta do povo indígena sobre essa parcela 
do território.

Audiência Reintegração de 
Posse do Povo Pitaguary



Aconteceram, no CDPDH, o Congresso Técnico e 
Lançamento do VIII Jogos dos Povos Indígenas do Ceará. 
O evento é uma realização do Movimento Indígena do 
Ceará em parceria com o Centro de Defesa e Promoção 
dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza 
e Secretaria de Esporte do Estado do Ceará e tem por 
objetivo integrar os povos indígenas do Estado e divulgar 
a luta dessas comunidades, dando opção de lazer e 
cultura para os jovens indígenas.

Cidadania e Direito dos Povos Indígenas, essa foi a 
temática do encontro entre a equipe do CDPDH e os 
alunos da Escola Indígena Expedito Oliveira Rocha do 
Povo Indígena Kanindé no município de Canindé, no dia 
04 de julho de 2018.
Na ocasião os alunos foram capacitados sobre cidadania 
e os direitos territoriais dos povos indígenas de uma 
forma lúdica através dos personagens Enaê e Jurema, no 
qual puderam entender sobre o processo de demarcação 
e os riscos aos direitos dos povos indígenas.

Vitória na Justiça Eleitoral de Aracati/CE

Congresso Técnico 
VIII Jogos Indígenas

Cidadania e Direito dos
Povos Indígenas

Participamos do I Encontro da Resistência Indígena na 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira (UNILAB), onde foi discutido sobre os 
direitos Indígenas nos diversos âmbitos da sociedade. 
O debate contou com a participação de lideranças 
indígenas e do advogado do CDPDH, Lucas Guerra.

Em 12 de setembro de 2018 ocorreu na Universidade de Fortaleza o 
Seminário organizado pelo CDPDH em parceria com esta Universidade 
para tratar sobre os 30 anos da Promulgação da Constituição Federal de 
1988 e os direitos dos povos indígenas.
O Seminário contou como palestrantes, a Professora Ana Maria 
Dávila, pós doutora em direito dos povos indígenas, que tratou sobre 
a legislação internacional dos povos indígenas; com o Procurador 
da República, Dr. Ricardo Magalhães, que tratou sobre os direitos 
constitucionais dos povos indígenas; com o advogado indígena, Weibe 
Tapeba, que dialogou sobre o risco da implantação da teoria do marco 
temporal; do advogado Péricles Moreira, que falou sobre a atuação dos 
advogados na litigância estratégica junto aos povos indígenas e do líder 
indígena, Preá Jenipapo-Kanindé, que tratou sobre a luta e resistência 
do movimento indígena.

Resistência Indígena - UNILAB

A Comunidade Quilombola do Córrego de Ubaranas, com assessoria jurídica do CDPDH, obteve vitória na Justiça 
Estadual de Aracati. A Juíza Estadual da Comarca de Aracati declinou de competência em ação de reintegração de 
posse contra a comunidade do Córrego de Ubaranas.
A assessoria jurídica do CDPDH atuou no caso e apontou que aquele juízo não seria competente para o julgamento do 
caso, pedindo que fosse declinada a competência para a Justiça Federal. 

Ocorreram nos dias 24, 25 e 26 de agosto o Acampamento da 
Juventude Indígena Tapeba e a Assembleia da Articulação 
da Juventude Indígena Tapeba (AJIT), na região da Lagoa 
dos Tapeba, localizada no município de Caucaia (CE). 
A juventude Tapeba realizou momentos de formação e 
debate sobre a situação do povo Tapeba hoje, sobre a 
necessidade de conhecerem bem sua terra para poderem 
reivindicá-la e, também, sobre o papel fundamental da 
juventude na luta e resistência desse povo. 

O CDPDH esteve presente, no qual o advogado Lucas Guerra 
facilitou, juntamente com outros convidados – as lideranças 
indígenas: Weibe Tapeba, Dourado Tapeba e Kílvia Tapeba, 
representante da Associação das Comunidades dos Índios 
Tapeba de Caucaia (ACITA), uma roda de conversa sobre o 
direito e o acesso à terra, bem como sobre o processo de 
demarcação da terra deste povo.

Grito dos excluídos denuncia a violência e os privilégios 
que geram exclusão e morte.
No dia 06 de setembro de 2018 no Centro de Fortaleza 
ocorreu o XXIV Grito dos Excluídos com o Tema - Vida 
em Primeiro Lugar. “DESIGUALDADE GERA VIOLÊNCIA: 
BASTA DE PRIVILÉGIO”.
O grito contou com grande participação da população 
de Fortaleza, movimentos, pastorais sociais, Cebs e 
organismos, além do movimento indígena do Ceará e 
comunidades tradicionais. O CDPDH esteve presente e 
reafirmou o seu compromisso com os pobres e excluídos, 
na defesa dos direitos e da cidadania.

Comisssão Interinstitucional de 
Educação Escolar Indígena

Nos dias 20 e 21 de agosto, aconteceu a I Reunião da 
Comissão Interinstitucional de Educação Escolar Indígena, 
com o objetivo de debater o Concurso Específico para 
Professores Indígenas. Foram discutidas as demandas 
de cada povo indígena para que o Concurso possa 
contemplar da melhor forma as realidades diferentes de 
cada comunidade. Como encaminhamento, foi criada 
uma subcomissão que, juntamente com os técnicos e 
instituições parceiras ficará responsável pela elaboração 
do Edital do concurso. 

No dia 21 de agosto de 2018 ocorreu reunião com o 
Secretário de Meio Ambiente do Ceará e representação 
da Superintendência Estadual do Meio Ambiente para 
tratar sobre a proteção do meio ambiente em Terras 
Indígenas. Da reunião ficou deliberada a formação de 
um comitê específico para planejar ações de proteção e 
gestão ambiental em Terras Indígenas.

Proteção do Meio Ambiente
em Terras Indígenas

XXIV Grito dos Excluídos

30 Anos da Promulgação da 
Constituição Federal

A ocasião foi importante para conscientizar estudantes 
e operadores do direito sobre a importância de valorizar 
os direitos dos povos indígenas.


