
CNDH recebe agradecimento de cacica Cátia por atuação no sul da Bahia 

A cacica Cátia esteve presente hoje (11) na 54ª Reunião Plenária do Conselho Nacional dos 

Direitos Humanos – CNDH para agradecer a atuação do conselho na defesa dos direitos 

humanos dos povos indígenas do sul da Bahia. 

“Volto a esse conselho dessa vez em agradecimento. Tudo mudou após a visita do CNDH em 

nossa na terra indígena. Quero deixar registrados os avanços obtidos, como a implantação de 

energia elétrica, que estava embargada há 3 anos e que se iniciou após uma carta de 

recomendação do conselho. Também conseguimos vender nosso cacau pelo projeto de 

economia solidária e conseguimos acessar o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar - Pronaf”, afirmou a cacica. 

Em fevereiro de 2019, a cacica Cátia, da Comunidade Indígena Belmonte, no Sul da Bahia, esteve 

na 44ª Reunião Plenária do CNDH denunciando graves ameaças de violência contra o povo 

Tupinambá, como perseguição, ameaças de violência e de morte, além de boicote aos produtos 

produzidos nas comunidades.  

Em abril, o CNDH realizou missão emergencial à região e seguiu atuando no caso, com reuniões, 

orientação e expedição de ofícios a autoridades. 

“Não sei nem seu eu estava aqui agora se não tivesse as portas abertas para mim quando vim a 

esse conselho. Meu enteado continua desaparecido. A gente sabe que ele foi tirado de nós já 

faz dez meses, na iminência de um conflito com uma fazenda vizinha. Mas não nos abatemos, 

não nos falta força nem coragem”, concluiu. 

Segundo o presidente do conselho, Leonardo Pinho, o CNDH vai manter a atuação constante: 

"Nos comprometemos com a cacica Cátia com a continuidade do acompanhamento do povo 

Tupinambá". A visita da cacica terminou com um abraço coletivo e um cântico indígena. 
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