
As Mulheres Indígenas do Ceará reuniram-se nos dias 
01 a 03 de novembro na Aldeia Lagoinha dos Potyguara, 
em Novo Oriente, para realizar a V Assembleia da AMICE 
(Articulação de Mulheres Indígenas no Ceará).
Na ocasião, as mulheres discutiram sobre Fortalecimento 
do Papel das Mulheres Indígenas, avaliaram a importância 
da AMICE para as mulheres indígenas e como poderiam 
contribuir para o seu fortalecimento.
Foi eleita a Coordenação Executiva e Conselho Fiscal 
para o Biênio de 03/11/2018 a 03/11/2020: Juliana Alves 
(Jenipapo-Kanindé) para Coordenadora e Francisca 
Marciane do Nascimento Menezes (Tapeba) para Vice 
Coordenadora; primeira Secretária Aurea Maria dos Santos 
Mota Filho (Anacé) e segunda Secretária Juliene Veríssimo 
Rosa (Tremembé); primeira Tesoureira Ana Patrícia Santos 
Silva (Kanindé) e segunda Tesoureira Maria Nazaré Moreira 
Santos (Pitaguary). Para Conselho Fiscal as Efetivas Maria 
Aldenisi Pereira Viana (Potiguara de Crateús), Maria Laudecir 
Farias Souza (Gavião) e Maria Lira de Sousa Araújo (Tabajara 
de Quiterianópolis) e para Suplentes Maria do Socorro 
Rodrigues da Silva (Tapuya Kariri), Maria Jacirene Melo 
Rodrigues (Potyguara de Novo Oriente) e Fernanda Maria 
Pereira dos Santos (Potiguara Aldeia Viração).

Foi realizada a IX Assembleia Geral Ordinária da Articulação 
dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas 
Gerais e Espírito Santo – APOINME, na Aldeia Lagoa dos 
Tapeba e reuniu cerca de 300 indígenas. 
A APOINME é uma das mais importantes organizações 
indígenas do Brasil e tem histórico de luta e resistência. 
A organização é membro da Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil e busca articular e unir a luta dos 
povos indígenas da Região Nordeste, Minas Gerais e do 
Espírito Santo.
Os objetivos principais da assembleia ordinária foram a 
reformulação estatutária; a elaboração do planejamento 
estratégico da organização e a eleição e posse da nova 
direção executiva e do conselho fiscal da APOINME 
com mandato até 2023. Na ocasião, também se 
discutiu a conjuntura política nos próximos anos no 
País e a necessidade de fortalecer essa articulação que 
historicamente defende os direitos coletivos dos povos 
indígenas.

Nos dias 10 e 11 de novembro aconteceu, no Centro 
de Pastoral Maria Mãe da Igreja, a Assembleia das 
Pastorais Sociais, Cebs e Organismos da Arquidiocese de 
Fortaleza com o tema “Entre o Otimismo e a Esperança - 
Caminhando nas Estradas de Jesus”. 
Foi um momento de avaliar a Caminhada - Mapeamento 
do chão das Pastorais Sociais, Cebs e Organismos.
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No dia 19 de novembro, o CDPDH recebeu a visita da 
representante da Misereor, Sra. Irene Kaierle, responsável 
pelo acompanhamento administrativo-financeiro do 
Departamento da América Latina. Pela manhã, visitamos 
a aldeia do Povo Tapeba, onde nos reunimos no Terreiro 
Sagrado dos Pau Branco com representantes das etnias 
acompanhadas pelo Projeto: Tapeba, Pitaguary e Jenipapo-
Kanindé, que ressaltaram a importância do projeto no 
fortalecimento de suas lutas. No período da tarde, na 
sede do CDPDH, a reunião foi concentrada em questões 
administrativas do Projeto.
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O seminário é a culminância do projeto Tratamento 
Técnico e Digitalização do Acervo Documental da 
antiga Pastoral Indigenista da Arquidiocese de Fortaleza 
realizado pelo Núcleo de Estudos sobre Memória 
e Conflitos Territoriais (COMTER), grupo de ensino, 
pesquisa e extensão vinculado ao Departamento de 
História da Universidade Federal do Ceará (UFC), em 
parceria com o Centro de Defesa e Promoção dos 
Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza (CDPDH) 
e o Projeto Historiando.
O referido acervo é composto de mais de 25 mil 
documentos, dentre estes, recortes de jornais, cartas, 
mapas, folders, cartazes, fotografias, documentação 
contábil e administrativo-financeira, ofícios, atas de 
reuniões, panfletos, gravações em áudio e vídeo (VHS 
e cassete), relatórios, cadernos, livros e etc., que agora 
integram o Núcleo de Documentação Histórico-Cultural/
NUDOC, vinculado ao Departamento de História da 
instituição e que possui condições adequadas para 
o armazenamento e a disponibilização para todos os 
interessados.
Visando disponibilizar este conjunto documental para 
a sociedade cearense e brasileira, foi criado um banco 
de dados por meio de uma plataforma virtual que 
disponibilizará consultas on-line a toda a documentação: 
o Centro de Documentação e Memória Indígena Dom 
Aloísio Lorscheider, homenagem ao Arcebispo de 
Fortaleza (1973 a 1995), fundador da Pastoral Indigenista 
e do CDPDH e importante propulsor da luta indígena.

Seminário Povos Indígenas no Ceará 
no Acervo Digital do CDPDH.

Entre o Otimismo e a Esperança - 
Caminhando nas Estradas de Jesus



XXIII Assembleia Estadual dos  
Povos Indígenas do Ceará

Etapa Distrital da 6ª CNSI DO DSEI-CE 

Dos dias 13 a 16 de dezembro de 2018 ocorreu na Aldeia 
Mundo Novo-Viração a XXIII Assembleia Estadual dos 
Povos Indígenas, com representação dos 14 povos do 
Ceará. A ocasião foi importante para avaliar a conjuntura 
política do país e pensar estratégias para combater as 
ameaças institucionais contra os povos indígenas.
A Assembleia teve enfoque na luta territorial e relacionou a 
saúde e educação indígena em sintonia com o objetivo maior 
dos povos indígenas, que é a demarcação dos territórios. 
Além disso, foram aprovados documentos norteadores das 
reinvindicações dos povos originários no Ceará, como por 
exemplo, o repúdio ao desmantelamento da FUNAI e o 
estabelecimento de um comitê de acompanhamento dos 
processos de demarcação no Ceará.
Por fim, a Assembleia fortaleceu a luta dos povos no Ceará 
e firmou o compromisso de não recuar diante dos ataques 
e das dificuldades.

A Etapa Distrital da 6ª CNSI DO DSEI-CE aconteceu de 27 a 30/11, no Condomínio Espiritual Uirapuru. O evento reuniu cerca 
de 300 participantes representando os povos indígenas atendidos pelo Distrito Sanitário Especial Indígena no Ceará.
No dia 27/11 foi realizada uma linda Cerimônia de Homenagem à indigenista Maria Amélia Leite e à Pajé Raimunda Tapeba.
Durante o evento discutiram sobre a “Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), Atenção e Saúde 
Diferenciada, Vida e Saúde nas Comunidades Indígenas”, realizando grupos de trabalhos com atividades pertinentes aos 
eixos temáticos.
No último dia de atividades foi realizada a plenária final; escolha de delegados por seguimento e a mesa final para avaliação.
Os delegados foram eleitos por seguimento para a 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena (6ª CNSI) que será realizada 
de 27 a 31 de maio de 2019, em Brasília-DF. No total, 72 representantes participarão do encontro, entre usuários, servidores, 
prestadores e gestores do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena – SASI no âmbito do DSEI-CE.

Assembleia Anual do Povo Tapeba Marcha do Dia do Índio Tapeba

XVIII Feira cultural, XVII Jogos 
Indígenas, XIX Festa da Carnaúba do 
Povo Tapeba

Conselho Estadual de Promoção da 
Igualdade Racial (COEPIR)

O Povo Tapeba realizou a sua Assembleia Anual. 
Na ocasião avaliou os trabalhos realizados e discutiu sobre 
as estratégias para o fortalecimento da luta do Povo Tapeba.

No dia 03 de outubro de 2018 ocorreu a Marcha do Dia do 
índio Tapeba. A Marcha celebra a passagem do Cacique 
Perna de Pau e marca a presença indígena no município de 
Caucaia, demonstrando ao cidadão daquele município a 
força da cultura indígena, que é a origem dessa cidade e 
que deve ser fortalecida e defendida por todos.

O Povo Tapeba realizou nos dias 18 a 20 de outubro de 
2018 a XIX Festa da Carnaúba que dentre outras atividades 
abrange a XVIII Feira Cultural e os XVII Jogos Indígenas 
Tapeba.
A Festa ocorre nas margens da Lagoa dos Tapeba, no 
espaço intitulado Terreiro Sagrado dos Pau Branco. A 
festa objetiva o intercâmbio cultural entre as comunidades 
Tapeba e a divulgação dos aspectos culturais e artísticos 
desse povo que resiste contra diversos ataques de grupos 
econômicos e do poder público.
Além de rituais sagrados, modalidades esportivas, 
apresentações culturais das escolas indígenas Tapeba, 
desfile de vestimentas tradicionais oriundas da carnaúba 
e exibição de vídeo, a feira conta com exposição de 
artesanatos, trabalhos produzidos por alunos e artesãos 
da comunidade indígena, medicina tradicional, bebidas e 
comidas da culinária tradicional Tapeba.

O Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial 
(COEPIR) tomou posse, no dia 20 de novembro, data em que 
se homenageia o Dia da Consciência Negra. A cerimônia 
foi realizada no Palácio da Abolição, onde estavam 
presentes indígenas, representantes do movimento 
negro, quilombolas, povos de terreiro, ciganos e diversas 
instituições cearenses. 
O CDPDH foi empossado para o Biênio 2018-2020 como 
representante de Instituição de Direitos Humanos, com 
ênfase na Promoção da Igualdade Racial.
O Conselho deverá atuar no enfrentamento ao racismo, 
na promoção da Igualdade Racial, na defesa, garantia e 
ampliação dos direitos da população negra, e/ou indígena, 
e/ou cigana, e/ou povos de terreiro de religiões de matriz 
africana ou afro-brasileira, e/ou demais comunidades 
tradicionais e/ou demais segmentos étnico-raciais.

Aconteceu a Assembleia Geral da Organização dos 
Professores Indígenas do Ceará – OPRINCE, na Escola 
Indígena Índios Tapeba, com cerca de 400 professores 
indígenas. A pauta foi aprovação do Estatuto Social, Eleição 
da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o período 
de 30/11/2018 a 30/11/2020 e Concurso Público para 
Professores Indígenas. 
Além disso, a Assembleia tratou sobre a realização do 
primeiro concurso público diferenciado para professor 
indígena do Estado do Ceará. 

Assembleia Geral da Organização dos 
Professores Indígenas do Ceará
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V Festa do Mangue da Comunidade 
Quilombola do Cumbe

O CDPDH participou da V Festa do Mangue da 
Comunidade Quilombola do Cumbe. Momento de debate 
sobre a importância dos manguezais para o Cumbe e para 
as Comunidades Pesqueiras. A comunidade denunciou o 
avanço das atividades econômicas que ameaçam modos 
de vidas e ao ecossistema manguezal. Os visitantes e 
parceiros percorreram o território, locais de memória e se 
aproximaram das ações desenvolvidas pela Comunidade.
Na oportunidade, o CDPDH recebeu uma linda homenagem 
da Associação Quilombola do Cumbe. Temos orgulho 
do trabalho que realizamos junto aos povos Indígenas e 
Quilombolas. O CDPDH cumpre sua missão de levar a 
igreja para as comunidades que mais necessitam, focando 
na formação de lideranças e no acompanhamento jurídico 
e comunitário dos povos tradicionais. Continuaremos nossa 
missão, sempre respeitando e andando ao lado do nosso 
público atendido.


