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Com cópia para ONU  

 

A sociedade civil vem através desta, manifestar sua INDIGNAÇÃO perante a arbitrariedade do Governo 
Brasileiro, de colocar a força nacional e o exército brasileiro, em território dos índios Tupinambá. Em 
especial, na Serra do Padeiro.    

Nós abaixo assinados, queremos que a presidenta, autoridade maior do País, nos informe o motivo das 
policias, estarem a serviço da pistolagem no sul da Bahia, como vem denunciando a comunidade 
Tupinambá. Utilizando-se dos recursos do povo brasileiro para subsidiar balas, tecnologias, combustíveis 
para veículos e helicóptero, homens e infraestrutura para mantê-los na região.  

Os homens, tanto da força Nacional, como do Exercito, se aproveitam da situação para molestar, agredir 
e constranger jovens e adolescentes; ameaçar agricultores e indígenas.   A militarização do território 
Tupinambá somente agrava a situação vivida pelos Tupinambá e ocupantes não indígenas.  A solução do 
caso depende, necessariamente da imediata publicação da Portaria Declaratória, bem como o 
pagamento das indenizações devidas aos ocupantes não indígenas e o reassentamento daqueles que 
têm perfil para a reforma agrária.     

Tantas vidas já foram ceifadas para alimentar a ganancia dos poderosos com o aval do Governo, desde a 
ditadura Militar. Agora, não dá para assistir, sem se indignar, que o Governo, através da Polícia, anunciar 
que “vai fuzilar” uma liderança por estar defendendo sua terra, sua gente.  

Conhecemos a comunidade da Serra do Padeiro e o Cacique Babau. Sabemos do seu esforço em manter 
as terras sagradas conservadas e seu povo unido, organizado e com autonomia. Sabemos que os grupos 
que se mantém à custa da “pilhagem ambiental” para “vender”,  os nossos recursos naturais, junto com 
o sangue e suor dos brasileiros não se conformam em ver que a Serra do Padeiro se mantém intacta, 
mantida pelos verdadeiros donos e guardiões que sabem o valor da terra e da agua. Mas, não podemos 
acreditar que a presidenta, eleita com o voto das minorias, esteja alheia a essa situação que tanto nos 
envergonha.  

O MPF já se manifestou afirmando que: “a conclusão do processo demarcatório é essencial para a 
pacificação da região, pois trará segurança jurídica para ambas as partes e eliminará o ambiente de 
incerteza sobre o real proprietário das terras em disputa”. “a demarcação definitiva trará benefícios 
tanto aos índios – pelo reconhecimento do seu território tradicional – como aos fazendeiros, que 
receberão a indenização prevista em lei”. 

Diante disso, EXIGIMOS que sejam retirados do território Tupinambá, o Exercito e a Força Nacional, bem 
como seja regularizado o território Tupinambá e indenizados os pequenos agricultores.  

Assinaturas:  



Associação de Advogados de Trabalhadores rurais do Estado da Bahia - AATR 

Centro de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Extremo Sul da Bahia - CEPEDES  

Movimento de Luta pela Terra – MLT  

Conselho Indigenista Missionário – CIMI 

Conselho de Cidadania Permanente – CCP/Itabuna 

Comissão Pastoral da Terra - CPT 


