
Nota do PSOL/BA sobre o assassinato de lideranças Tupinambás 

 

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) da Bahia vêm a público denunciar, mais uma vez, a 

violência sofrida pelos Tupinambás na Bahia. 

Em 2010, a criminalização das lutas indígenas levou à prisão de três lideranças Tupinambás: 

Cacique Babau, preso político levado à cadeia de segurança máxima no Rio Grande do Norte; 

Glicéria Tupinambá, presa junto com seu filho recém nascido; e Gil, irmão de Babau e 

Glicéria. 

Desta vez, o PSOL vem a público exigir a apuração, julgamento e punição dos assassinos de 

Aurino Santos Calazans (31 anos), Agenor Monteiro de Souza (30 anos) e Ademilson Vieira 

dos Santos (36) – mortos a tiros e golpes de facão por quatro homens, que se aproximaram em 

duas motocicletas, no último dia 08 de novembro, no Território Indígena de Olivença, no sul 

da Bahia. 

A violência contra os Tupinambás dá-se pela não conclusão do processo de homologação do 

território indígena sob responsabilidade do Ministério da Justiça e do Governo Dilma. O MPF 

(Ministério Público Federal) entrou com diversas ações cobrando a conclusão do processo. 

Porém, até o momento, não se pronunciaram o Ministério da Justiça e o Governo Dilma. Esta 

omissão do Governo Federal contribui para que grupos armados ajam de forma impune 

intimidar pela violência a luta e o avanço das conquistas do povo Tupinambá pela direito a 

terra e a seus territórios ancestrais. 

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) na Bahia e em nível federal vem travando um duro 

combate contras as forças retrógradas e reacionárias ligadas ao setor do agronegócio e a 

especulação da propriedade da terra no campo que estão hoje representados pela ação da 

bancada ruralista no Congresso Nacional e nos estados. A bancada ruralista é hoje uma das 

bases de sustentação da base do governo Dilma, o que põe em questão o modelo de 

desenvolvimento lulo-dilmista e sua dependência do agronegócio e das commodities. Estamos 

na linha de frente na luta contra a PEC 225/2012 que tem como objetivo retirar direitos dos 

povos indígenas ao estabelecer procedimentos ainda mais morosos ao processo de 

demarcação, titulação e homologação dos territórios indígenas. 

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) na Bahia manifesta sua total solidariedade aos 

familiares e ao povo Tupinambá que viram tombar seus três guerreiros que resistiram 

bravamente às forças retrógradas do latifúndio e do agronegócio. Estamos ao lado do povo 

Tupinambá para honrar sua tradição de luta deste povo e memória de Aurino, Agenor e 

Ademilson! 

Resistir é combater! 

Até a vitória, sempre! 

Executiva Estadual do PSOL/BA 

Salvador, 18 de novembro de 2013. 


