
A Conferência da Juventude Indígena do Povo Kanindé, 
aconteceu na Aldeia Gameleira, entre os dias 23 a 25 
de março de 2018. A Conferência teve por objetivo 
propiciar um momento de formação e protagonismo 
juvenil indígena. O momento contou com a fala de 
lideranças e apoiadores do movimento indígena, além 
de uma programação voltada para o debate de temas 
pertinentes a proposta da conferência, que é a inserção 
desses jovens no movimento indígena. 
Além disso, a conferência também foi permeada por 
momentos de interação entre os jovens e reafirmação 
da cultura indígena, como a realização de uma roda de 
conversa sobre espiritualidade, oficinas de pintura, trilha 
e uma noite cultural.

No dia 06 de fevereiro, ocorreu a inauguração da Reserva 
Indígena Taba dos Anacé. O governador Camilo Santana 
se fez presente, juntamente com entidades e órgãos 
apoiadores do movimento indígena, realizando a entrega 
da placa da reserva.
O momento representou uma grande conquista tanto 
para o povo indígena Anacé, como para o movimento 
indígena no Ceará, que ainda permanecem mobilizados 
na luta pela demarcação de seus territórios e pelo 
respeito aos seus direitos fundamentais.

No dia 20 de março de 2018, foi iniciada com a 
participação de 900 delegados a II Conferência Nacional 
de Educação Escolar Indígena no Centro Internacional 
de Convenções do Brasil em Brasília/DF. A Conferência 
tem como objetivo geral a discussão da educação escolar 
indígena e a composição de um plano nacional visando 
fortalecer a política. Tal conferência vem após a realização 
de diversas conferências locais e regionais. O CDPDH foi 
representado pelo seu assessor jurídico Lucas Guerra na 
condição de delegado na categoria de sociedade civil.

No dia 16 de março, aconteceu na sede da entidade, uma 
reunião do Centro de Defesa e Promoção dos Direitos 
Humanos da Arquidiocese de Fortaleza com o Arcebispo 
de Fortaleza Dom José Antonio, presidente da Entidade.

Dom José Antonio, como presidente do CDPDH, sempre 
se faz presente em reuniões, que tem por finalidade 
acompanhar o desenvolvimento das atividades dos 
projetos executados pela entidade.
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“Fraternidade e 
Superação da Violência”

No dia 14 de Março, a equipe do Centro de Defesa e 
Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese de 
Fortaleza, se fez presente na reunião da Associação 
Indígena dos Kanindé de Aratuba, assessorando na 
reformulação estatutária, colaborando assim com a 
renovação do Estatuto para regras mais atuais, que dão 
abertura para uma captação maior de projetos para a 
Associação, contribuindo assim com o crescimento da 
comunidade, além da elaboração de um documento 
sobre a demarcação da terra.

Reunião com a Associação
Indígena dos Kanindé de Aratuba



No dia 8 de fevereiro de 2018 o Supremo Tribunal proferiu 
uma decisão histórica para todos os quilombolas do Brasil. 
Por 10 x 1 a Suprema Corte do Brasil negou o pedido 
do Partido Democratas que solicitava a declaração de 
inconstitucionalidade do Decreto Presidencial 4.887/2003 
que regulamentava a titulação das Terras Quilombolas. 
Além disso, por 9 x 2 o STF negou a aplicação do marco 
temporal para a titulação dessas terras.
Essa vitória é fruto da luta e resistência dessas 
comunidades que mesmo diante de tantas adversidades 
permanecem firmes na busca pela efetivação de seus 
direitos constitucionais.

Dia 20 de fevereiro, aconteceu a reunião do Conselho 
Estadual de Promoção da Igualdade Racial (COEPIR) 
com o Chefe de Gabinete, Elcio Batista. A reunião foi 
importante pois os segmentos da população negra, 
povos e comunidades tradicionais quilombolas, povos 
indígenas, povos de terreiros e ciganos expressaram suas 
demandas e solicitaram audiência com o Governador.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou 
o Brasil pela violação do direito dos indígenas Xukuru à 
propriedade coletiva e à garantia de proteção judicial. 
Segundo sentença emitida pela Corte, que tem sede 
em San José, na Costa Rica, o Brasil não atuou em “um 
prazo razoável” para demarcar o território Xukuru, no 
município de Pesqueira, em Pernambuco, afastando as 
2.300 famílias que formam a etnia, distribuídas em 24 
comunidades.
De acordo com o tribunal, o Estado brasileiro demorou 
16 anos, entre 1989 e 2005, para reconhecer, titular e 
demarcar as terras ancestrais dos Xukuru, o que constitui 
uma violação de direitos. O Brasil também demorou 
a retirar os habitantes não indígenas das terras, o que 
“afetou a segurança jurídica do direito à propriedade do 
povo Xukuru”.
A Corte ordenou que o Estado brasileiro garanta “de 
maneira imediata e efetiva” o direito à propriedade 
comunal do povo Xukuru em seu território e conclua 
a retirada de não indígenas das terras, efetuando o 
pagamento de indenizações pendentes, inclusive 
por danos causados pela demora em demarcar as 
terras. A sentença fixa um prazo de 18 meses para 
essa regularização. Antes disso, dentro de 12 meses, a 
Corte quer receber um informe detalhado do governo 
brasileiro com as medidas adotadas para cumprir as 
determinações.
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que 
tem atuação fiscalizadora ante a Corte, considerou 
que este caso permite que o tribunal aprofunde sua 
jurisprudência em matéria de propriedade coletiva dos 
povos indígenas sobre suas terras ancestrais.

No dia 16 de fevereiro foi apresentada a Campanha 
da Fraternidade 2018, com o tema: “Fraternidade e 
Superação da Violência”, e o lema: “Vós sois todos 
irmãos” (Mt 23, 8 ).
O evento aconteceu no Centro de Pastoral Maria, Mãe da 
Igreja, e contou com a presença de jornalistas, entidades 
e organismos da Igreja. A mesa foi composta pelo 
Arcebispo Metropolitano de Fortaleza Dom José Antonio, 
pelo Coordenador Arquidiocesano de Pastoral Padre 
Francisco Ivan, e Regilvânia Mateus, da Cáritas Brasileira- 
Regional Ceará e da coordenação das Pastorais Sociais, 
CEB’s e Organismos do Regional Nordeste Um da CNBB.
A Campanha da Fraternidade de 2018, tem como objetivo 
geral: “ Construir a fraternidade, promovendo a cultura 
de Paz, da reconciliação e da justiça, à luz da Palavra de 
Deus, como caminho de superação da violência”.

No dia 27 de fevereiro de 2018 o Centro de Defesa 
e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese 
de Fortaleza realizou a sua Assembleia Ordinária de 
prestação de contas, avaliação e eleição. A Assembleia 
contou com grande participação das Pastorais Sociais, 
CEBS, Organismos e Vigários Episcopais. A equipe do 

Aconteceu na sede do CDPDH um momento com café da 
manhã, de despedida do Diretor Padre Emílio Castelo, 
que terminou sua gestão após 6 anos e acolhida do novo 
Diretor Padre Élio Correia. 

Nós do CDPDH, renovamos votos de estima e 
consideração pela atuação do Padre Emílio dentro da 
entidade, sempre presente na luta das comunidades, 
semeando os ensinamentos de Cristo, em defesa dos 
mais necessitados.

Além disso, desejamos que a nova gestão do Padre 
Élio seja próspera, de muito compromisso com as 
comunidades e com a Entidade.
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Durante os meses de Fevereiro e Março, o CDPDH esteve 
presente em reuniões de Planejamento com cada povo 
que acompanha, dentre eles: Jenipapo-Kanindé, Kanindé 
de Aratuba, Kanindé de Canindé, Tapeba e Pitaguary. 
Essas reuniões, auxiliam no desenvolvimento do projeto 
que a Entidade executa, ao longo do ano corrente.  
É necessário que haja essa escuta das demandas de cada 
povo acompanhado, para que as atividades pensadas 
e desenvolvidas contribuam de fato com a realidade 
prática e com as necessidades de cada comunidade.

Planejamento com os povos assistidos 
para as atividades do ano de 2018

CDPDH agradece a participação de todos, bem como, o 
serviço do Padre Emilio Castelo que após 6 anos como 
diretor do CDPDH se despediu de todos. 
Queremos parabenizá-lo pelo trabalho realizado e pela 
vida doada em favor da dignidade humana.


